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Csak egy olyan rendben, amelyben
az osztályok és az osztályellentétek
már nem léteznek, a társadalmi
fejlődés
megszűnik
politikai
forradalomnak lenni. Amíg ez az idő
el nem jön, a társadalom általános
átszervezésének
előestéjén,
a
társadalomtudomány utolsó szava
mindig ez lesz: "Harcolj vagy halj
meg; véres harc vagy semmi". Ez a
kérlelhetetlen dilemma".
Karl Marx, A filozófia nyomorúsága
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Köszönetnyilvánítás

Mindenekelőtt szeretnék köszönetet mondani az Universidad del Rosariónak, a
jogi karnak és a jogi doktori programnak. Szeretnék köszönetet mondani az
igazgatóinak és az adminisztratív személyzetnek, hogy lehetővé tették számomra,
hogy részt vegyek a doktori program első generációjában. Tudományos,
gazdasági és szellemi támogatásuk alapvető fontosságú volt tanulmányaim
fejlődéséhez.
Nagy köszönet a szakdolgozatom témavezetőjének, Julio Gaitánnak. Külön
említést érdemel az a bizalom, amelyet belém helyezett, nemcsak ebben a
folyamatban, hanem tudományos fejlődésem korábbi szakaszaiban is. Az
olaszországi összehasonlító jogi mesterképzésemet az ő támogatásának
köszönhetem az ösztöndíj elnyerésének folyamatában, valamint a kádári
alkotmányosság gyarmati konfigurációiról szóló záródolgozat megvitatásában. Az
ő kísérete páratlan módon ápolt és alapvető volt a doktori folyamatomban - az
adminisztratív lépésektől kezdve a kutatás megvitatásáig és felépítéséig. Az ő
útmutatása, támogatása és mindenekelőtt a szabadsága, hogy ezt a munkát
sikeresen befejezhesse.
A Colcienciasnak és a Francisco José de Caldas kreditösztöndíjprogramnak a
nemzeti doktori címek megszerzéséhez, amely kétéves tanulmányaimhoz
szükséges pénzügyi támogatást nyújtott, és lehetővé tette a mexikói szakmai
gyakorlatot.
Az Universidad Autónoma de México - UNAM és annak Instituto de
Investigaciones Jurídicas, különösen Rodrigo Gutiérrez Rivasnak és a Radar
kollektívának, akik befogadtak a kutató- és vitacsoportjukba, amellyel
gazdagíthattam munkámat és megvitathattam megközelítéseimet. Külön köszönet
Mylai Burgos Matamorosnak, aki mindig feltétel nélküli támogatást nyújtott nekem,
és nagylelkű volt a tudásával; az ő olvasása, kritikája és visszajelzései az első
vázlatokról alapvető fontosságúak voltak a munka végeredményéhez. Szeretnék
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köszönetet mondani Beatriz Stolowicznak is, aki nagy szeretettel, mindig nagy
segítségemre volt.
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Ő adta meg az eszközöket ahhoz, hogy részletesen elemezzem azokat a
fogalmakat, amelyeket néha "kritikus gondolkodásnak" tekintünk, de amelyek a
konzervatív hegemónia által naturalizált konstrukciók. Hozzájárulása lehetővé tette
számomra, hogy kiszélesítsem az elemzésre vonatkozó nézeteimet, és a
koncepcionális felépítéshez nélkülözhetetlen elemekkel látott el. A Mexikóban egy
szilárd munkacsoporttal létrehozott értékes hozzájárulások lehetővé teszik az
összehasonlító munka jövőbeli irányvonalainak kialakítását a Mi Amerikánk
számára.
A szüleimnek, akik feltétel nélkül támogattak ebben a munkában az elmúlt öt év
során, és általában az egész családomnak, akik mindig elkísértek ebben a
folyamatban.
Külön köszönet illeti kolléganőmet, Goretty Oviedót, aki antropológus szakirányú
képzettsége révén segített a normán és az ítéleten túl a társadalmi konfliktusok
összetettségének és a tanulmányozásukhoz szükséges kritikai perspektíváknak a
felfogásában. Társasága a kutatás során mindvégig biztosította számomra a
tanulmányok lezárásához szükséges szellemi és érzelmi támogatást; a munka
minden egyes tervezetének türelemmel és kritikus szemmel történő elolvasása
segített a következetlenségek és ellentmondások felülvizsgálatában, valamint az
elméleti és empirikus alapok javításában.
Azoknak a diáktársainknak, akikkel együtt dolgoztunk, hogy szigorúan és kritikusan
megvitassuk az egyes projektjeinket, és akik szintén részesei voltak ennek a
folyamatnak.
A Kolumbiai Szövetség az Egészséghez való Jog Kivitelezhetőségéért - Salud al
Derecho munkacsoportjának, amely a kezdetektől fogva kiváltságos lehetőséget
biztosított számomra, hogy megértsem az e területen fennálló összetett
konfliktusokat, és hogy részt vehessek az egészséghez való jog védelmét szolgáló
társadalmi mozgalom felépítésében.
Végezetül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik részt vettek a
kutatásban, és akiknek tapasztalatai fontos elemekkel járultak hozzá a kolumbiai
egészségügy elemzéséhez.
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Bevezetés
A kapitalizmus mélyrehatóan romboló hatással van az emberek életére és a
mindennapi

emberi

kapcsolatokra

(R.

Vega,

2013).

A

gazdasági

javak

koncentrációja és a felhalmozott politikai hatalom lehetővé tette a transznacionális
elitek számára, hogy a tőke javára fokozzák az osztályharcot (Harvey, 2007a),
amelyet nem csak a tőkés szempontjából értünk, aki kizárólagos és kirekesztő
magántulajdonjogot gyakorol, hanem egy olyan komplex folyamatként is, amely
állandó mozgásban van, és különböző konkrét megnyilvánulásokat nyer, akár
pénz, áru, termelőeszköz stb. formájában, és az ellentmondásban mint
tárgy/folyamat egyszerre jut kifejezésre (Harvey, 2014). A nemzetállamok égisze
alatt ezeknek az eliteknek sikerült megszilárdítaniuk a magántulajdon nagy
területeit, és elidegeníthetetlen jogként jutottak előnyökhöz, miközben a lakosság
többségének növekvő elszegényedését idézték elő.

A kapitalizmus emberi kizsákmányolásának hatásait természetessé tették, a
történelmivé válás részeként vagy a kortárs világ működésének részeként
értelmezték; ilyen például az a "korrózió", amelyet a kapitalizmus a munkások
jellemében okoz, és amely fokozatosan életcéljuk elvesztéséhez vezet, és a
gazdagság megtermelésének ambíciója győzedelmeskedik más vágyak felett
(Sennett, 2000).
Az ilyen korrózió szélsőséges esetét Japánban "karoshi"-nak nevezik, ami szó
szerint azt jelenti, hogy "túlterhelés általi halál". A munkások testének
kizsákmányolása olyan mértékű, hogy a tőke azon törekvésében, hogy
termelékenyebb és hatékonyabb legyen, emberek halnak meg, vagy szenvednek
el olyan behatásokat, amelyek stroke-ot vagy szívrohamot okoznak (Kamio, 19951996; Nishiyama & Johnson, 1997).

A korlátlan fogyasztásra való törekvés, mint kapitalista kulturális dinamika,
függőséget és depressziót szül (Moreira & Sloan, 2002). Chile példája egy
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a "sokkstratégiához" kapcsolódó klinikai depresszió esete (Klein, 2007), valamint a
diktatúra és a diktatúra utáni folyamatok közötti történelmi folytonosság (Han,
2007). Ez a kirekesztések folytonosságát jelenti, amely mély szenvedést okoz a
diktatúra idején harcosként azonosított, a neoliberális rendszer alatt pedig
marginalizált emberek szubjektivitásában (Han, 2007).

A

neoliberalizmus,

amelyet

az

osztályhatalom

visszaállításának

politikai

projektjeként értelmezünk (Harvey, 2007a), a szabad verseny és az árucikké válás
felé nyitva a korábban az állam által ellenőrzött és monopolizált új szférákra a
"birtokbavétel általi felhalmozás" formáit erőltette. Oly módon, hogy a kisajátítással
és kisajátítással történő felhalmozási folyamatok már nem csak a munkára és a
természetre mint a gazdagság forrásaira irányulnak (Marx, 1974 [1867]), hanem az
értéktöbblet kitermelése kiterjedt a gazdasági, szociális és kulturális jogokra is,
mint például az oktatás, a lakhatás, az élelem és az egészség.

A kapitalizmus és az egészség kapcsolatának legújabb elemzési fejleményei azt
mutatják, hogy maga a betegségellátás és az egészségügyi rendszerek a
transznacionális, gyógyszeripari és biotechnológiai vállalatok és az úgynevezett
orvosi ipari komplexum (Iriart, 2008; Relman, 1980) felhalmozásának "vágyainak
tárgyai" (Cantor Renán Vega, 2010). Ez a nemzeti államokon és azok jogi formáin
keresztül, amelyek az egészségügyi piacok létrehozásának kedveznek (Abadía és
Estrada, 2007-2008; Panitch és Leys, 2009), a hegemón privatizációs paradigmán
keresztül Latin-Amerikában (Iriart, Merhy és Waitzkin, 2001; Stocker, Waitzkin és
Iriart, 1999). A közegészségügyi politikák ezen új, feltételezett "előrelépése"
lehetővé tette, hogy az egyéni és kollektív egészségügyi szolgáltatások nyújtása új
célt szolgáljon: a kapitalizmusban rejlő egyenlőtlenségek elmélyítését, amelyet az
emberi jogok globalizációs diskurzusának manipulált használata igazol (RylkoBauer és Farmer, 2002).
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A kutatás tárgya, kérdések és az érvelés összefoglalása

A doktori értekezéshez javasolt kutatási probléma az egészségügy területén került
megfogalmazásra, azonban a kidolgozás során módosították a megoldásra szánt
eredeti kérdéseket. A kutatás kezdetben egy olyan projekt kidolgozásának
tapasztalatain alapult, amelynek célja az egészséghez való jog terjesztése volt a
Vaupés

megyei

Bajo

Apaporis

és

Tiquíe

településeken

élő

őslakos

közösségekben.

A projekt egy interkulturális párbeszéd kialakítását javasolta az állam által
megfogalmazott közegészségügyi politika között, amely a központi szintről indul,
és a megyei és önkormányzati programokon keresztül halad át az őslakos
közösségek egészségügyi szükségleteinek kielégítése érdekében. Különösen a
Vaupés Egészségügyi Titkárság által kidolgozott "biztonságos anyaság" program
fejlesztésének vizsgálatát javasoltam, amelynek célja a megelőzhető okok miatt
bekövetkező csecsemő- és anyai halálozási arányok csökkentése volt. Az akkori
kutatási kérdésemet úgy fogalmaztam meg, hogy a jog hogyan teheti lehetővé az
egészségügyben mutatkozó különbségek elismeréséről szóló kultúrák közötti
párbeszéd kialakítását, annak érdekében, hogy harmonikus fejlődést, horizontális
párbeszédet és komplementaritást lehessen kialakítani az állami politikák és az
őslakosok kozmovíziója között. A kutatás diszciplináris szempontból a jog és a
szociálantropológia, valamint az elismerési politikák elemeinek kapcsolatát
javasolta elemezni.

A kutatásfejlesztés a közegészségügyi politika mélyreható tanulmányozását és az
interkulturalitás

beépítését

tette

szükségessé

a

közösségek

egészséggel

kapcsolatos szokásainak és hagyományainak tiszteletben tartása érdekében, az
1991-es politikai alkotmány megbízatásával összhangban. Elvben úgy véltem,
hogy a kolumbiai állam a 2001. évi 691. törvény révén egyfajta elismerésben
(Fraser, 1997) halad előre az etnikai csoportok egészséggel kapcsolatos
különbségeinek és világnézeteinek elismerésében, amennyiben ez a törvény egy
sor különleges szabályt állapított meg a
16

e

csoportok

részvétele

az

általános

társadalombiztosítási

egészségügyi

rendszerben.

Aggódtam azonban amiatt, hogy az elismerés magának az egészségügyi
rendszernek a feltételei szerint történik, és az állítólagos kultúrák közötti párbeszéd
az őshonos biztosítótársaságok létrehozásának lehetőségére korlátozódik; vagy
bizonyos előjogokra és a hagyományos orvoslás látszólagos bevonásával, anélkül,
hogy a rendszer által meghatározott szolgáltatások és gyógyszerek köre
megváltozna, sem a szolgáltatások nyújtásának az egészséghez való alapvető jog
biztosítása

felé

történő

fejlődése,

tekintettel

az

egészségügyi

rendszer

módosítására gyakorolt csekély hatásra.
Az állam által javasolt elismerési és interkulturalitási formák megkérdőjelezésétől a
kutatási kérdés az egészségügy új konfigurációjának és az ellátás közpolitikai
keretének részletesebb és mélyebb megértése felé mozdult el. Az antropológiai
elemek - ismét fegyelmi szempontból - feltárták azoknak az embereknek az
élettapasztalataiban rejlő mély ellentmondásokat, akiknek a jogállami szociális
rendszer keretében az egészségügyi rendszerhez kell fordulniuk.
Az egészséghez való jog kolumbiai konfigurációjának és az őslakosok számára
fennálló sajátosságainak mélyebb megértésének igénye arra késztetett, hogy
közelebbről megvizsgáljam az e jog biztosításának akadályai és nehézségei
problémáját. Az egészségügyi szolgáltatások átalakulási folyamatának kutatását
az 1990-es évek elején az új piacok megnyitásának és kialakításának politikai
pillanata, a "törekvő alkotmányosság" megjelenése és egy sor olyan jogi
mechanizmus fennmaradása jellemezte, amelyek átívelőnek tűntek e folyamathoz.
Az 1990. évi 10. törvény korai átalakításaitól kezdve az 1991. évi politikai
alkotmány által bevezetett átalakuláson át, az egészségügyi rendszer különleges
kialakításán keresztül az 1993. évi 100. törvénytől és annak többszöri
módosításától kezdve, a végrehajtó hatalom szabályozásán keresztül, az
alkotmánybírák ítéleteiig,
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a rendszer átalakítására törekvő társadalmi mozgalom akcióira. Ebből a
szempontból úgy találtam, hogy a jogi formák különböző formákban és különböző
és egymással versengő érdekek szerint vannak jelen.

Ez a tanulmány végül arra késztetett, hogy módosítsam a kezdeti kutatási
kérdéseket, már nem a jognak az egészségügyi rendszer struktúrájából kiinduló
feltételezett interkulturális párbeszédek építésére való felhasználása keretében,
hanem kritikai szempontból vizsgáljam a jog helyét és szerepét a társadalmi
konfliktus összetettségében az egészségügy konfigurációjában és átalakításában
az 1990-es évek eleje óta Kolumbiában.
Így a kutatás fejlődése arra késztetett, hogy feltegyem magamnak a kérdést, hogy
milyen folyamatok révén valósult meg az egészségügyi ágazat strukturális
reformja;

milyen

elképzelések

inspirálták

a

reformot;

az

egészségügyi

közgazdasági diskurzus elsőbbsége és a közgazdászok hegemóniája a rendszer
kialakításában és az Egészségügyi Minisztériumból történő fejlesztésében; hogyan
lehet megérteni a tutela-perek számának növekedését az egészségügyben, és
hogyan lehet értelmezni a tutela-bírák rendeletei alapján a jogok garantálását;
hogyan lehet megérteni a magánbiztosítók szerepét és a magánszolgáltatók
jelentőségét az egészségügyi szolgáltatások nyújtásában a különböző korrupciós
botrányok, a közpénzek elsikkasztása és az állami tulajdonba vétel közepette;
vajon az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata volt-e a megfelelő válasz az
egészségügyi válság elhárítására és az ezen alapvető jog garantálása terén való
előrelépéshez.
Ezekből az aggodalmakból kiindulva fogalmazódik meg az a tágabb kérdés, hogy
mi a jog felhasználása (és visszaélése) az egészségügyi átalakulás folyamatában
Kolumbiában.

Az itt védett érv az, hogy a joggal a (poszt)neoliberális fázisban Kolumbiában a
joggal visszaéltek az egészségügyben a felhalmozás folyamatának felépítéséhez,
fejlesztéséhez és fenntarthatóságához a birtokbavétel révén. Megérteni a
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A jog mint terület területén a különböző érintett szereplők olyan hegemónia
kiépítéséért küzdenek, amely a tőkefelhalmozás folyamatainak kedvező jogi
formákban nyilvánul meg, és lehetővé teszi a felhalmozás fenntartását az
elidegenítés által, az általam javasolt "írástudó jog" és a "gyakorolt jog"
megkülönböztetése közötti bonyolult dialektikában, az általam "a tőke számára
hasznos jogként" jellemzett határokon belül. Míg az alárendelt alanyok az
alkotmányos jogi mechanizmusok, különösen a tutela kereset stratégiáján
keresztül igyekeznek felhasználni és visszaélni a joggal, amikor az értelmezési és
cselekvési mozgástér ezt lehetővé teszi, az egészséghez való alapvető joguk
biztosítása és védelme érdekében. Az alkotmánybírák, különösen annak
legfelsőbb foka, az Alkotmánybíróság válasza azonban az igazságszolgáltatás
"normalizálódásának" folyamata volt a "tőkéhez való hasznos jog" diktátumai felé.
A kutatási munka térbeli és időbeli elhelyezkedése

Az 1990-es években Kolumbia lett a latin-amerikai egészségügyi rendszerek új
konfigurációjának kísérleti laboratóriuma. Az általános társadalombiztosítási
rendszer reformja a privatizáció, az új piacok létrehozása és az állam szociális
funkcióinak csökkentése elképzelésein alapult. Kolumbiában az egészségügyi
szolgáltatások nyújtása a keresletoldali támogatások irányába alakult át, az állam
által szabályozott, felügyelt és ellenőrzött biztosítási modell révén (Jaramillo,
1999).
Kolumbia jelentősége a neoliberális és poszt-neoliberális reformok latin-amerikai
keretén

belül

a

reformok

szociális

jellegében

rejlik,

mint

például

az

alkotmánymódosítás és az új egészségügyi rendszer, amelyet 2000-ben a világ
legjobbjának minősítettek a pénzügyi igazságosság szempontjából, ami a források
átcsoportosítását illeti azoktól, akik hozzájárulnak az egészségügyi rendszerhez,
azokhoz, akik nem.
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az erőforrásokkal nem rendelkezők. Ez a jelenség tette Kolumbiát a 21. század
első évtizedében az első olyan országgá, ahol szolidaritáson alapuló finanszírozási
rendszer működik.

Ezt az új egészségügyi rendszert az 1993. évi 100. törvény foglalta keretbe, amely
az Alkotmányozó Nemzetgyűlésben az egészségügy mint közszolgáltatás
koncepciójáról

és

a

magánszektor

részvételéről

folytatott

vitákat

olyan

alkotmányos keretek között fejlesztette tovább, amely megpróbálta összehangolni
a szabadpiaci tendenciákat a szociális jogok elismerésével és a kolumbiai állam
"szociális jogállamként" való meghatározásával.

Tizenkilenc évvel e kísérleti közpolitika végrehajtása után a reform hívei a
biztosítási lefedettség, a zsebből fizetendő kiadások csökkentése és az
egészségügyre fordított közforrások növekedése terén elért jelentős előrelépést
tulajdonítanak a reformnak, amelyet az új egészségügyi modell eredményezett.
Bár elismerik a rendszer bizonyos hiányosságait, úgy vélik, hogy ezek nem
strukturálisak, és nem igényelnek alapvető változtatásokat, hanem inkább egy
sikeresnek bizonyult kísérlet kiigazításait kell elvégezni. Ezek kijavítása érdekében
a támogatók szerint nagyobb szabályozásra, a felügyeleti és ellenőrzési
mechanizmusok megerősítésére van szükség a korrupciós gócok felszámolása
érdekében, valamint az egészségügyi rendszerben érintett valamennyi szereplő
számára a jogkövetés kultúrájának megteremtésére.

Ezzel párhuzamosan, és a biztosítók egészségügyi szolgáltatások nyújtásának
elutasításával szemben a felhasználók a szociális jogok hatékony gyakorlására
vonatkozó alkotmányos felhatalmazás betartását követelték a tutela-akciók révén.
Emiatt az egészségügyi perek száma exponenciálisan nőtt, ami arra késztette a
tutela actiont és az alkotmánybírákat, hogy megkezdjék a rendszer átalakítását,
megerősítve az egészséghez való jog védelmét az Alkotmányon belül, a szociális
jogállamiság keretein belül.
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Az Alkotmánybíróság azonban a benyújtott tutela-perek nagy száma és az
igazságszolgáltatás rendszerének összeomlásának lehetősége miatt kiadta a T760/08. számú határozatot. Ebben, miután az egészséget önálló alapjogként
ismerte el, egy sor általános intézkedést hozott a rendszer intézményei számára,
hogy tegyék meg a szükséges szabályozási korrekciós intézkedéseket az
egészséghez való jog biztosítása érdekében. Ugyanakkor remélték, hogy ezek a
végzések a tutela-eljárás alkalmazásának csökkenéséhez vezetnek, amely
szempontot a Bíróság a határozat és az általános végzések betartásának
eredménymutatójaként emelte ki, azzal a céllal, hogy megakadályozzák az
egészségügy bírósági útra terelését, és hatékony garanciát és védelmet
biztosítsanak az egészségügynek anélkül, hogy az embereknek a tutela-eljárást
kellene igénybe venniük.

Az egészségügyi rendszer nehézségeivel szembesülve Álvaro Uribe Vélez
kormánya

2009

végén

szükségállapotot

rendelt

el,

amelyet

"szociális

egészségügyi vészhelyzetként" emlegetnek. Ez a jogi alak felhatalmazta az
elnököt, hogy rendkívüli intézkedéseket hozzon az egészségügyi rendszer
pénzügyi válságának megoldására, anélkül, hogy a kongresszusban vitát kellett
volna folytatni. Ez viszont a szabályozási kereten kívüli és alkotmánybírák által
védett szolgáltatások növekedésére adott autoriter választ jelentette, ami végül a
kormány válasza lett az Alkotmánybíróság által kiadott általános utasításoknak
való megfelelésre.

Az 1993. évi 100. törvény modelljének elmélyítése a társadalom egészének széles
körű elutasítását váltotta ki, ami különböző társadalmi mozgósításokat indított el
ezen intézkedések ellen. Végül az Alkotmánybíróság a C-252/10. számú ítéletében
részben alkotmányellenesnek nyilvánította a szociális szükségállapotról szóló
rendeleteket.
2011-ben az állami ellenőrző szervek súlyos korrupciós esetekre hívták fel a
nyilvánosság figyelmét az egészségügyi rendszerben, különösen az egészségügyi
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ágazatban.
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magánbiztosítók. Feljelentéseik a csalárd gyakorlatok széles skáláját tárták fel,
hogy

az

egészségügyi

pénzzel

történő

tőkefelhalmozás

mechanizmusait

létrehozzák. Ugyanakkor elítélték, hogy a gazdasági források hiánya olyan perverz
gyakorlatokat eredményezett, mint a kórházak bezárása, a szolgáltatások nagyobb
mértékű megtagadása és az országban kialakult egészségügyi válság.

A játék állása

Az egészséghez való joggal kapcsolatos jogi tanulmányokat a jogdogmatikai
elemzések uralják. Ezek a tanulmányok a nemzetközi szférában, a gazdasági,
szociális és kulturális jogok tágabb kontextusában, az e jogot fejlesztő különböző
nemzetközi eszközökről és azok felhatalmazott értelmezőinek konstrukcióiról szóló
konstrukciókat foglalják magukban (Abramovich & Courtis, 2008). Helyi szinten az
elemzés a különböző törvényi reformok leírására, a társadalombiztosítási
egészségügyi

rendszerhez

Alkotmánybíróság

e

jog

való

hozzájárulás

értelmezésének

szabályaira,

elemzésére

és

valamint

az

rendszerezésére

összpontosított (Arbeláez, 2006; Cortés, 2007).
Tekintettel az egészséghez való jog széles körű jogtudományi fejlődésére, a
jogdogmatika figyelembe vette ezt a fontos bírói precedenst, több szempontból is:
az egészséghez való autonóm alapjog fogalmának felépítése; az egészségügyi
rendszer normáinak az alapjog megsértése esetén történő alkalmazásának
mellőzésére vonatkozó jogtudományi szabályok; a bírósági érvényesíthetőség a
tutela kereset útján, valamint az eljárási érvényesség követelményei, többek között
(Arango, 2008).Elemzések készültek az egészségnek mint alapvető jognak a
kiszolgáltatott

csoportok

Alkotmánybíróság

által

számára
e

történő

népességcsoportok

meghatározásáról
számára

is,

az

meghatározott

jogalkalmazási szabályokra összpontosítva (Quintero, 2011).
Más, kevésbé leíró jellegű tanulmányok például az egészséghez való jog
biztosítása és a gazdasági szabadság közötti kompromisszumot elemezték annak
érdekében, hogy
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e közszolgálat működése, mindkét alapelvet az 1991-es politikai alkotmány védi
(Gañan, 2010). Az egészséghez való jog alkotmánybírósági értelmezésének
elemzései arra irányultak, hogy a közgazdászoknak megmagyarázzák a jogi
logikát és érvelést, amely nem esik egybe a közgazdasági diagnózisokkal (M. D. E.
López, 2008a; C. A. G. Rodríguez, Bernal és Gutiérrez, 2012). Más munkák az
egészséghez való jog olyan átfogó koncepciójának megalkotására irányultak,
amely túllép azon a peremterületen, amelyen belül az egészséghez való jog
kialakult, és amely lehetővé teszi az átfogó megértésében való előrelépést (De
Currea, 2003).
Másrészt az egészségügyi rendszer intézményeinek "gyökeresedéséről" szóló
tanulmány,

amely

Alkotmánybíróság

a

jelenlegi

T-760/08.

válsághoz

számú

vezetett,

határozata

a

és

arról,

nagyobb

hogy

az

szabályozásra

vonatkozó általános utasításokkal hogyan hozhatja létre az egészségügyi
válságból való kilábaláshoz szükséges "újbóli gyökeresedést" (Lamprea, 2011).
Ugyanezen a vonalon elemezték, hogy az alkotmánybírák aktivizmusuk révén
hogyan vezethetnek be méltányosságot az egészségügyi rendszerbe és a
közpolitikák feletti ellenőrzés formáit, mélyrehatóan elemezve a T-760/08-as
ítéletet és a döntés politikai következményeit (Ely & Gloppen, 2013; Gargar, 2013).
Gloppen, 2013; Gargarella, 2011; Gianella, Parra, Ely, & Torres, 2010; Lemaitre &
Young, 2013; Moestad, Rakner, & Motta, 2011; Parra & Ely, 2011; Quinche
Ramírez & Rivera, 2010; Yamin & Parra-Vera, 2009a, 2009b, 2010; Yamin, ParraVera, & Gianella, 2011).

Elméleti keretvonalak

Az elméleti megközelítés, amely e munka során vezérfonalként szolgált, a kritikai
gondolkodás, különböző áramlatokból és perspektívákból, különös tekintettel Karl
Marx munkásságára és a későbbi heterodox marxista hagyományra. Az első
részben a geográfus David Harvey elemzéseire és javaslataira támaszkodom
azzal kapcsolatban, hogy a Marx által a Tőkében javasolt eredeti felhalmozás
hogyan aktualizálódik, az elidegenítéssel történő felhalmozás folyamatai és az új
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felhalmozás felé.
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imperializmus. E megközelítések alapján elemzem az egészségügy átalakulását,
különböző léptékekben, globális szinten, az imperializmus keretein belül. A latinamerikai tőkefelhalmozási folyamatokat a neoliberalizmus/(poszt)neoliberalizmus
dialektikája felől vizsgáljuk, amelyet Beatriz Stolowicz, a függőségi elmélet latinamerikai kritikai gondolkodását és a marxista olvasatot a Mi Amerikánkból merítő
gondolkodó javasol.
A marxista perspektíva lehetővé tette számomra, hogy a kapitalizmust ne csak
termelési

módként,

hanem

a

társadalom

strukturálásának

módjaként

is

megértsem, ami az állam és a jog átalakulását és alkalmazkodását vonja maga
után, amennyiben szoros kapcsolat van a kapitalista gazdaság és a terjeszkedését
és fejlődését lehetővé tevő politikai-jogi struktúrák között (Tigar & Levy, 1978). Ez a
kutatás csomópontja, amely diszciplináris szempontból a politikai gazdaságtan és
a jog kapcsolatát kívánja vizsgálni, azt, hogy miként egészítik ki egymást, de azt is,
hogy miként mondanak ellent egymásnak és hogyan utasítják el egymást, és ezt a
kapcsolatot a kolumbiai egészségügyi rendszer fejlődésén keresztül kívánjuk
nyomon követni.

A gazdaság és a jog kapcsolatának jogi elemzései, amelyek elhagyták a kapcsolat
politikai elemeit, hajlamosak hangsúlyozni azok komplementaritását, sőt, odáig
mennek, hogy a jogi elemeknek a szabad piac és a verseny ökonomista
elidegenítésének való alárendelését fejezik ki, amely elemzési perspektívát
elsősorban a jog gazdasági elemzése dolgozta ki (Mercado, 1994). Mérsékelt és
fokozatos álláspontot alakítottak ki olyan teoretikusok, mint Boaventura de Sousa
Santos (2009), akik szerint a jog képes korlátokat és akadályokat szabni az
elhatalmasodó és életromboló kapitalizmusnak a szabályozás, az ellenőrzés és az
erős bírói aktivizmus révén. Mindkét esetben úgy vélem, hogy ezeknek az elméleti
apparátusoknak nem sikerült előrelépniük e kapcsolat mélyebb és részletesebb
elemzésében, ami lehetővé tenné számunkra a politikai gazdaságtan és a jog
közötti ellentmondások és törések megértését, annak megértését, hogy miként
egészítik ki egymást, miközben mindkét esetben a végén a jogot mint a társadalmi
változás eszközét igazolják, legyen az akár
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a kapitalizmus és annak egyedi gondolkodásmódjának elmélyítése, vagy mint
olyan mechanizmus, amely képes fegyelmezni, és korlátokat és ellenőrzéseket
szab a gazdasági hatalmaknak.
E nézőpontokat a jogelméleti viták feltételeire kiterjesztve ezeket az álláspontokat
a

természetjogról

szóló

általános

vita

részének

tekintem,

vagyis

a

iusnaturalizmusnak és a iuspositivizmusnak. A jog közgazdasági elemzése a
társadalmi fejlődés természetét a piac kérlelhetetlen törvényszerűségein keresztül
igyekszik megállapítani (Mercado, 1994). Másrészt a fokozatos megközelítés közel
áll a iuspositivista sémához, amennyiben a jog és a jogállamiság normatív
kijelentései alapján képes szabályozni és eljárásokat megállapítani a társadalom
ellenőrzésére.

Anélkül, hogy e kutatómunka sikeresen lezárná ezt a vitát, úgy véljük, hogy a
kritikai marxizmus szemszögéből nézve a jog léte és kellene volta nem magából a
jogból ered, legyen az természetes vagy pozitív, hanem azokból a társadalmi és
ideológiai konstrukciókból, amelyek egy adott helyen és időben egy társadalomban
működnek. Bár azt állítják, hogy a jog marxista elemzése elavult paradigma, mert
redukcionista és mechanisztikus, és nem képes mélységében, részletesen és
árnyaltan megérteni a jogi jelenségek komplexitását, és bár a dogmatikus
marxizmus steril elemzést fejlesztett ki, nem gondolom, hogy a marxista
perspektíva egésze elvetendő, és nem kínálja a jogi formák kritikai elemzését.
Éppen ellenkezőleg, úgy vélem, hogy ez az elemzési perspektíva olyan fogalmi
keretet

biztosít,

amely

lehetővé

teszi

számunkra,

hogy

a

történelmi

materializmusra és a dialektikára összpontosítsunk, mint a jog társadalmi és
idelogikai felépítésének vizsgálati módszerére a kapitalizmus keretében és
fejlődésében.

Következésképpen azt javaslom, hogy nyerjük vissza a marxi gondolkodás kritikai
és dialektikus perspektíváját, valamint a jogi kommunizmus hagyományába
beágyazott heterodox marxista jogi tanulmányokat (Rivera Lugo, 2013). Ha
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Bár Marx hatalmas életművében nincs átfogó és részletes tanulmány a jogról, és
elemzései elszórtan találhatók különböző szövegekben, a politikai gazdaságtan és
a történelmi materializmus fejlesztése lehetővé teszi számomra, hogy a jogi
jelenség tanulmányozásában a kritikai gondolkodás e hagyományából kiindulva
lépjek tovább.

A jog tanulmányozásához a halottak politikai gazdaságtanából indulunk ki, amelyet
Marx a Tőkében dolgozott ki, és amelyet Neocleous és MacNally (2013)
mélyrehatóan elemzett, és amely lehetővé teszi a kapitalizmus szerkezetének
megközelítését,

valamint

az árufetisizmus

elemzésében.

Ezen

a

ponton

visszatérek Evgenyij Pashukanis marxista jogelemzéséhez, aki az egyik
legfontosabb jogtudós, aki a jognak a kapitalizmussal mint termelési móddal való
szoros kapcsolatában, kölcsönös kiegészítő jellegükben és a jogi fetisizmus
elemzésében előremutató kritikai elemzésének kidolgozásában.
Ezen a ponton javaslom a "tőke számára hasznos jog" kategóriát, amelyen
keresztül elemzem a jogi forma használatát és visszaélését az egészségügyi
rendszer fejlődésében, lehetővé téve számomra annak nyomon követését, hogy a
jogi mechanizmusok használata hogyan teszi lehetővé, bátorítja és fejleszti a
felhalmozást az egészségügyben a kisajátítás révén. Azokat az alanyokat viszont,
akik ellenállnak a jognak a tőkefelhalmozásra való felhasználásával és
visszaélésével,

valamint

annak

egyetlen

hasznosságával

szemben.

Következésképpen a jog mint mező (Bourdieu, 2000) elemzéseire, valamint a Julio
Fernández Bulté (2005) által visszanyert Lenin, Gramsci, Castro és Guevara
elemzéseire támaszkodva vizsgálom a jog társadalmi funkcióinak megértése
érdekében a politikai közvetítést jogi mechanizmusokon keresztül kihasználó
alárendelt osztályok általi felhasználást és esetleges visszaéléseket.
Az

egészséghez

való

jog

jogtudományi

elemzésében,

elsősorban

az

Alkotmánybíróság és döntéseinek progresszív jellegét illetően, Nancy Fraser
megközelítéseit

veszem

át.

A

szerző

a

"kortárs

politikai

elméletalkotás

horizontjáról" (Fraser, 1997) elmélkedik, amelyet az általa "posztszocialista
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állapotnak" nevezett állapot keretez, amelyet a következők jellemeznek: i.)
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(ii) a különbségek elismerésén és az újraelosztás kérdésének elhagyásán alapuló
új igazságossági igények; és (iii) a globalizálódó neoliberalizmus megjelenése,
amely magában foglalja az agresszív áruforgalmat és az anyagi egyenlőtlenségek
aránytalan növekedését (Fraser, 1997). Fraser elismeri, hogy elmerült ebben a
horizontban.
Az elméleti javaslat célja, hogy elhatárolódjon a "posztszocialista" mozgalomtól,
hogy kritikusan reflektáljon rá.
A

szerző

a

normális

igazságosság

posztszocialista

állapotként

megközelítések

lehetővé

joggyakorlatának

leírt
teszik

fejlődését

az

konfigurációját

három

elemhez

számunkra,

hogy

igazságszolgáltatás

javasolja,

amely

a

kapcsolódik.

Ezek

a

az

Alkotmánybíróság

"normalizálódásának"

folyamataként, a tőkéhez való hasznos jog posztulátumai irányában elemezzük,
kritikusan elemezve a Bíróság progresszív és garantáló jellegét az egészséghez
való joggal kapcsolatos joggyakorlatában.

A munka elméleti irányvonalainak utolsó pontjaként, a jogterület kritikai elemzése,
amelyet ez a kutatás előremozdít, nem egyetlen szereplőre összpontosít, ahogyan
azt eddig az Alkotmánybíróság joggyakorlatán alapuló jogdogmatika tette az
egészségügy esetében. Azt javaslom, hogy a jog egészének és teljességének
számbavételéhez nem elegendő a jogtudományi elemzés, hanem annak
különböző

megnyilvánulásai

az

állam

jelenlegi

konfigurációjának

és

a

kapitalizmushoz való viszonyának, az aktuális pillanatnak, valamint a kolumbiai
eset sajátosságainak keretében.

Módszertani útvonal

A társadalmi-politikai valóság összetettsége megköveteli, hogy azt a tudományos
területen kategóriákra és alkategóriákra bontva közelítsük meg és később értsük
meg. A kutatás kiegészítette a kategóriákra való felosztás gyakorlatát
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az analitikus dekonstrukció folyamatával, hogy a (poszt)neoliberális kontextusban
az egészséghez való jog konfigurációjának, gyakorlásának, garantálásának és
megsértésének első látásra észrevehetetlen elemeit megragadjuk.

Fontos továbbá, hogy világossá tegyem azokat a kapcsolatokat, amelyeket a
kutatási probléma keresése során a kolumbiai egészségügyi rendszer reformjáért
küzdő kollektívákkal ápoltam, akik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy ne csak a
jogról, mint az egészség elkobzásának és kisajátításának eszközéről, hanem e
mechanizmusok stratégiai felhasználásáról is kritikusan szemléljük a hatalom
ellen, valamint a testek tapasztalatainak és élettörténeteinek fontosságát azok
számára, akiknek szenvedniük kell/szenvednek a hatalom és a kapitalista
felhalmozás miatt az egészségügyben. Ezek az értékes találkozások és
félreértések alakították ki azt, ami végül ennek a tanulmánynak az egyes
fejezeteivé vált.
A módszertani döntéseket, bár úgy tűnik, hogy a projekt céljainak megfelelően
szabadon választották meg őket, az én esetemben a kutatás során végig ki kellett
igazítani. Ennek az az oka, hogy az eredeti javaslat nem tartalmazta Emiliano
esettanulmányát, de mivel fontos volt bemutatni azokat az összefüggéseket és
mikro-társadalmi szinteket, amelyekig a tőkéhez való hasznos jog eljut, úgy
döntöttem, hogy a rendszer szereplői által alkalmazott stratégiák emblematikus
esetét is beillesztem, hogy a kapitalista felhalmozást a birtokbavétel révén
használják ki, ami az emberi természet legintimebb és legérzékenyebb szálait
érinti.

A módszertani útvonal ezután a két elemzési terület - a jogi és a társadalmi egyidejű dekonstrukcióján és megértésén alapul.
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Jogi terület:

Az elméleti-koncepcionális elkötelezettség arra kötelezett, hogy biztosítsam, hogy
a módszertani eszközök koherens módon reagáljanak erre az elemzési
perspektívára. Ez azonban nehézségekbe ütközött, tekintettel arra, hogy a jog
területén nem fejlődtek ki a jogi tanulmányozás módszertanai, és hogy ez a
szempont kevéssé foglalkoztatta a jogászokat és a jogelméletet művelőket,
különösen a jogi dogmatikában (Courtis, 2006).

A jogi elemzéshez Courtis (2006) gondolatait veszem át a "törvény mögött álló
elemek" elemzéséről; a szerző által a jog ideológiai elemzésével kapcsolatban
kifejtett gondolatok alapján, amelyeket a kutatás a jogi fetisizmus elemzésével
kíván kiegészíteni. Ennek a módszertani konstrukciónak a felvétele lehetővé tette
számomra, hogy a jognak egy olyan szemléletét fejlesszem, amely felülkerekedik a
jogi dogmatikában uralkodó szemléleten, amely nem lát túl a norma formai
aspektusain.
Másodszor, úgy vélem, hogy ez a módszertan lehetővé teszi számomra, hogy
hidakat és kapcsolódási pontokat építsek az ideológia és a fetisizmus elemzése
által a társadalomtudományok területén elért fejleményekhez, a jog sajátos és
pontos fejlődéséhez; de a fentiekkel együtt a kutatás azt javasolja, hogy az ilyen
típusú kapcsolódási pontok és pontok ne episztemológiai posztulátumokból vagy
általános elméletekből, hanem egy konkrét problémából, az egészséghez való
jogból induljanak ki a kilencvenes évek elején Kolumbiában bekövetkezett
átalakulások keretében.

A jogi kommunizmus és annak jogfelfogása szempontjából az amerikai realizmus
által a könyvekben és a cselekvésben lévő jog (law in books / law in action) között
tett megkülönböztetést vettem át (Courtis, 2006), de én a latin-amerikanista Angel
Rama (1984) munkáját és az írástudó városról szóló esszéjét veszem át. A latinamerikai város építéséről szóló elméleti és ismeretelméleti javaslata átültethető a
jogi elemzésre, ahol
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Ez az a mód, ahogyan a jog a különböző írott formákon keresztül kifejeződik, de
amely ellentétben áll a "gyakorolt" formákkal, annak megértése felé, hogy a jog
hogyan működik a jogi szövegek értelmezése, alkalmazása és végrehajtása során,
vagy a törvény betűjével ellentétesen. Ez a módszertani megkülönböztetés,
amelyet a szövegben bővebben kifejtek, eszközt adott a kezembe, hogy
elemezzem

az

egészségügy

hatalmas

normatív

termelését,

ugyanakkor

értelmezést kínáljak annak hatástalanságáról és betartásáról.
Az ideológiai elemzésből és a jog fetisizmusából kiindulva nyomon követem, hogy
az egészségügyben a birtoklás útján történő felhalmozás hogyan fejeződik ki az
állam jogi formáin keresztül, a jogalkotó által kiadott törvényektől kezdve az
Egészségügyi Minisztérium és általában a nemzeti kormányzat rendeletein
keresztül, de hangsúlyozva azt is, hogy a különböző szereplők, mint például a
magánbiztosítók, az egészségügyi szolgáltatók stb. hogyan használják és élnek
vissza ezekkel a szabályozási keretekkel.

Külön említést érdemel a jogtudományi elemzés. Az alkotmányjogi dogmatika és
általában az Alkotmánybíróság joggyakorlatának elemzései hajlamosak voltak
kiemelni a Bíróság joggyakorlatának progresszív és szociálisan avantgárd jellegét.
Kutatásom során azonban szembesültem azzal a paradoxonnal, hogy minél több
az egészséghez való jogot védő bírósági határozat, annál nagyobb az ehhez az
alapvető joghoz fűződő jog megsértése és megtagadása. Ez vezetett arra, hogy
megvizsgáljam az Alkotmánybíróság joggyakorlatának ideológiai és fetisiszta
konstrukcióját, hogy megértsem a bírák szerepét az egészségügy átalakításának
folyamatában a tőkéhez való hasznos jog keretein belül és fejlődésében.

E célból az Alkotmánybíróság által az egészséghez való joggal kapcsolatban
kialakított széles körű és részletes joggyakorlat elemzését vettem sorra, azzal a
céllal, hogy
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azonosítani a főbb döntéseket, vagy mérföldkőnek számító döntéseket (López,
2007), amelyek lehetővé tennék számomra, hogy bemutassam a Bíróság
döntéseinek történelmi fejlődését, és azonosítsam az elemzésében mutatkozó
eltéréseket vagy folytonosságokat.

A kortárs politikai elméletalkotás Nancy Fraser (1997; 2008) és különösen a
posztszocialista

állapotban

megfogalmazott

igazságossági

elméletekről,

az

Alkotmánybíróság jogtudományi elemzése az "igazságosság normalizálására"
összpontosított, míg az Alkotmánybíróság első határozataiban az erős szociális
jellegű progresszív jelleg, amely az egészségügyben a kisajátítással történő
felhalmozással való szakításra törekedett, a "tőkéhez való hasznos jog"
mandátumaihoz szűkült és alkalmazkodott, míg a 2008. évi T-760. számú
határozatban elérte a teljes egybeesést.

Szociális terület:

A kutatás társadalmi mezejének módszertanát a kutatás-akció-katonaság (FalsBorda, 1973; Serbin, 1976) keretezte, amely engem mint kutatót, de egyben a
felkelő polgárság részeként is bevont (Holston, 2008), olyannyira, hogy 4 éve
kapcsolatban állok a Salud al Derecho civil szervezettel, amely az egészséghez
való jog érvényesíthetőségéért dolgozik, tanácsadás és stratégiai pereskedés
révén az egészségügyben. Két évig részt vettem az Octava Papeleta
mozgalomban is. Ebben az értelemben korábban már volt egy megközelítésünk a
területhez és az alapvető szereplőkhöz az egészséghez való jog kolumbiai
konfigurációjának kritikus szemléletének megvitatásában. Kiváltságos terek a vita,
az elemzés, a cselekvés és a harcosság számára.

A kutatás a kritikai társadalmi konstruktivista elméleten alapul majd az információk
elemzéséhez. Ezzel az a szándék, hogy az itt javasolt értelmezés ne csak a
kutatónak a vizsgált területen való részvételéből fakadjon, hanem magából a
terepmunkából is, és a jövőben lehetővé tegye e helyi kezdeményezések
összehasonlítását más hasonló kezdeményezésekkel.
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A terepmunka fáradságos és összetett volt az információk rögzítése és
rendszerezése szempontjából, ami azt mutatta, hogy az összegyűjtött információk
nagy részét személyes archívumokban tárolják a későbbi elemzés céljából. A
terepmunka többféle teret érintett annak érdekében, hogy az egészséghez való
joggal kapcsolatos konfliktusokat a kritikus nézőpontok és vitaterek széles
skálájával követhessük nyomon. Két éven át elismert kollektívák tagjaként
folyamatos részvétel a közös viták és építkezések helyszínein azzal a céllal, hogy
mélyrehatóan megismerjék az egészségügyi rendszer válságának problémáját és
annak a kolumbiai lakosságra gyakorolt hatását.

Túl azon, hogy megmagyarázzák és megértették a kutatás minden egyes ilyen
terét, lehetővé tették számomra, hogy a kutatás céljára való reflexió szempontjából
releváns elemekkel tápláljam a munkát. A terek, amelyekben interakcióba léptek, a
következők voltak:

1. A 2008. évi T-760. sz. ítélet nyomon követési bizottsága: A társadalmi
szervezetek által 2009 januárjában létrehozott, a határozat általános
rendelkezéseinek

teljesítésével

kapcsolatos

előrelépésekről

és

késedelmekről szóló jelentések meghatározására és benyújtására az
Alkotmánybíróságnak. Ez a tér lehetővé tette számomra, hogy az
Alkotmánybíróság szerepének kritikus szemléletében előrehaladjak, és
elkezdjem feltárni azt a korlátozott és szűkített mozgásteret, amelyben az
ítélet lehetővé tette az egészségügyi rendszer átalakítását, valamint az
egészségügyi válság strukturális okainak megértését.
2. Az Octava papeleta kezdeményezés és az egészségügyi vállalkozások
etikai és politikai perének találkozói: A kapcsolat ehhez a térhez annak az
ügyvédi kollektívának a meghívására jött létre, amely az Octava papeleta
munkacsoportját

alkotta,

egy

olyan

teret,

ahol

az

egészségügyi

vállalkozások és az egészséghez való jog kolumbiai megsértéséért
leginkább felelős személyek, az állam és az EPS-ek etikai és politikai
perének megfogalmazására és végrehajtására irányuló kezdeményezés
35

született.
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Ez a részvétel lehetővé tette a rendszer kritikáján átívelő kategóriák - mint
például a pénzügyi közvetítés, a profit, a tőkefelhalmozás, a szenvedés és a
korrupció - világosabb megvilágítását. A munkacsoport által elvégzett
elemzések fontos hozzájárulást jelentettek ehhez a kutatáshoz, mivel
közvetve

kifejezték

a

nemzeti

szabályozások

hasznosságát

az

egészségbiztosítók javára.
3. A Marcha Patriótica politikai és társadalmi mozgalom egészségügyi
tagozata: Az ország jelenlegi társadalmi, politikai, gazdasági és fegyveres
konfliktusát

alkotó

problémák

okainak

és

strukturális

feltételeinek

felszámolására törekvő hatalmas társadalmi és népi szektorok érdekeinek
kifejezése keretében részt vettem e kollektíva egészségügyi tagozatának
kialakításában, hogy a Marcha Patriótica politikai napirendjének általános
keretein belül, kerületi és országos szinten is elhelyezzem az ágazat
válságáról

szóló

vitát.

Ez

a

tér

lehetővé

tette

számomra,

hogy

megszilárdítsam a bírák szerepével és a tutela-akció alkalmazásával
kapcsolatos első megfontolásokat, valamint a társadalmi kollektívák
általános

nyugtalanságát

a

jelenlegi

egészségügyi

rendszerrel

kapcsolatban.
4. Kerületi

közegészségügyi

meghallgatások:

A

fejlesztési

tervek

előrehaladásának és céljainak teljesülésének bemutatása a rendszer
intézményei, például a kerületi egészségügyi titkárság és a közkórházi
hálózat által. Olyan események, amelyek ismét rávilágítottak az állami
kórházak válságára a finanszírozási és fizetési nehézségek miatt a
hitelezők, főként a magánbiztosítók felé.
5. Támogattam Gloria Inés Ramírez szenátort (2010-2014) a VII. állandó
alkotmányügyi bizottság tagjaként, ahol az egészségüggyel és a szociális
biztonsággal kapcsolatos valamennyi szempontot megvitatják, és ahol ad
honorem tanácsot adtam a politikai ellenőrzési vitákhoz, a javaslatok
előterjesztéséhez

és

az

egészségügyi

kérdésekkel

kapcsolatos

feljegyzésekhez. Ez a tér átfogó képet adott nekem az egészségügyi
rendszerről, a
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A különböző szereplők kölcsönhatása, a magánbiztosítók politikai terekben
és a közegészségügyi politikák meghatározásában való nyomásának és
részvételének formái, valamint a baloldalnak az egészségügyi rendszer
elítélésére irányuló kísérletei.
Ebből

az

álláspontból

a

kutatás

elkötelezettségével

és

objektivitásával

kapcsolatban merül fel a probléma, amennyiben ez a munka jelentős mértékben
elkötelezte magát az egészségügyi rendszer strukturális okainak megtámadása
mellett, ami lehetővé tenné számunkra, hogy egy új egészségügyi modell
felépítése felé haladjunk. Ezen a ponton szeretnék visszatérni Immanuel
Wallerstein elemzéséhez, amikor a világrendszerről és annak a teljességből való
megértéséről elmélkedik, az ezzel járó ellentétes érdekekkel szemben. Ezzel
kapcsolatban Wallerstein rámutat:

"A kompromisszum problémája attól függ, hogy milyen képet alkotunk a jó
társadalomról. Amennyiben egyenlőségibb és szabadelvűbb világot akarunk, meg
kell értenünk, hogy milyen feltételek mellett ésszerűek ezek a létállapotok. Ehhez
mindenekelőtt a modern világrendszer természetének és eddigi fejlődésének,
valamint a jelen és a jövő lehetséges fejleményeinek világos bemutatására van
szükség. Ez a tudás hatalmat jelentene. És az én elkötelezettségem keretében ez
egy olyan hatalom lenne, amely különösen hasznos lenne azoknak a
csoportoknak, amelyek a világ népessége legnagyobb és legelnyomottabb
részének érdekeit képviselik" (Wallerstein, 2011 [1980], 17. o.).

Emiliano

esete

az

egészségügyben

a

birtokbavétel

általi

felhalmozás

materializálódását fejezi ki, amihez az Abadia & Oviedo (2009) által javasolt, az
egészségügyi rendszerek bürokratikus útvonalainak elemzését követték. A
bürokratikus utak "kötelező adminisztratív, pénzügyi és jogi követelményeket
támasztanak a betegekkel szemben a szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy a
megfelelő ellátás igénybevétele érdekében. [...] amelyek a polgároknak az
egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésért folytatott küzdelmeiből, a rendszer
működésének strukturális hibáiból állnak,
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és

az

emberek

életére

gyakorolt

káros

következmények"

(Abadia

&

Oviedo:2009:13).

Emiliano esete azt kívánja bemutatni, hogy "az egészségügyi ellátás nem az
emberek szükségletein vagy orvosi értékelésén múlik, hanem a rendszer
adminisztratív szabályainak és pénzügyi költségeinek (a hozzáférés és a minőség
új akadályainak) sikeres betartásán. Ha a szükséges ellátást nem lehet megkapni,
a hozzáférés a tudástól és a jogi fellépéstől függ, amelynek eredményei nemcsak a
bírák értelmezésén alapulnak, hanem azon is, hogy az intézmények betartják-e a
döntéseket". (Abadia & Oviedo:2009:13) (saját dőlt betűs).
Ebből a célból a szerzők javaslatát követték a félig strukturált interjúk és rövid
beszélgetések lefolytatására annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak az
egészségügyi

rendszer

elutasításainak

kezelése

szempontjából

releváns

elemekről (Kleinman és Seeman, 2000) az információ telítettségének elérése
érdekében. A társadalmi, kulturális és gazdasági tőke alapvető fontosságúvá válik
az egészségügyi szolgáltatások iránti alapvető szükségletre adott sikeres
rendszerválaszhoz.
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Végül, a kutatás előrehaladásának tudományos térben való érvényesítése
érdekében előadásokat tartottak olyan nemzeti és nemzetközi kongresszusokon,
mint például:
•

Tiszteletbeli elismerés a Néstor Kirchner elnöki ösztöndíjban a dél-amerikai
fiatal vezetők képzéséért. Latin-Amerika Megfigyelőközpont (OLA) / The New
School, New York, USA. San Martín Nemzeti Egyetem, Buenos Aires,
Argentína.

•

Nemzetközi szeminárium a jogokról, a demokráciáról és a népekről: viták a
demokratikus republikanizmus és a jogi pluralizmus szemszögéből. Szervezője
az Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, jogokkal, társadalmikörnyezeti konfliktusokkal és politikával foglalkozó kutatási vonal. Mexikói
Nemzeti Autonóm Egyetem (2014) Mexikóváros. Mexikó.
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•

Global School on Socio Economic Rights kurzus az egészségügyi jogvitákról a
Francois Xavier Bagnoud Egészségügyi Emberi Jogi Központban. Harvard
Egyetem (2012). Boston. Egyesült Államok.

•

I Congreso de Estudios Poscoloniales y II Jornadas de Feminismo Poscolonial
(Cruzando Puentes: Legales genealogías y memorias poscoloniales), amelyet
az Universidad Nacional de San Martín Instituto de Altos Estudios Sociales
szervezett a Clacso és a Biblioteca Nacional támogatásával (2012) Buenos
Airesben. Argentína.

•

XIV. Országos Antropológiai Kongresszus A kolumbiai nemzet építésének
folyamata latin-amerikai kontextusban. Szimpózium Antropológia és jog:
Transzdiszciplináris

párbeszédek

építése

kritikai

szempontok

alapján.

Antioquiai Egyetem (2012). Medellín. Medellín, Kolumbia.
•

II. szeminárium a kritikai elméletről. Szervezője az Alapvető Tudományok
Tanszék. Antioquiai Egyetem (2010). Medellín. Medellín, Kolumbia.

•

II. nemzetközi és V. nemzeti jogfilozófiai, etikai és politikai kongresszus.
Universidad Libre (2010). Bogotá. Kolumbia.

Fontos hangsúlyozni, hogy a kutatásom különböző irányai szorosan kapcsolódtak
a Kolumbiai Nemzeti Egyetem Humán Tudományok Karának kritikai orvosi
antropológiai kutatócsoportjával és a Rosario Egyetem Jogtudományi Karának
közjogi, közigazgatással és jogi pluralizmussal foglalkozó kutatócsoportjával való
együttműködésemhez.

Tematikus struktúra
Az első fejezet a javasolt kutatási probléma megközelítésének és elemzésének
elméleti és fogalmi elemeit dolgozza ki. Ez a fejezet a kapitalista világrendszerből
indul ki, annak birodalmi pillanatából és annak az egészségügyi rendszerekben
való megnyilvánulásából, a birtokbavétel általi felhalmozáson keresztül. Innen
továbblépünk az újrakonfigurálás folyamatába a
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(poszt)neoliberalizmus Latin-Amerikában. Ez a tág keret lehetővé teszi számunkra,
hogy a jogi mechanizmusokat egy másik perspektívából értsük meg, amelyben a
jog marxista elemzéseit vesszük alapul, a szovjet jogász Pashukanis (1976)
posztulátumai alapján, hogy megalkossuk a "tőke számára hasznos jog"
kategóriáját.

A második fejezet a kolumbiai kontextusra és a (poszt)neoliberalizmus
recepciójára összpontosít a "szociális jogállam" fogalmán keresztül, ahol az 1991es alkotmánymódosítás folyamatának és az egészségügy mint közszolgáltatás
kialakításának elemzése történik.
A harmadik fejezet a tőkéhez való hasznos jog konfigurációjával foglalkozik Rama
(1984) írástudó város koncepciójából kiindulva, amelyet itt az "írástudó jog"
kategóriája alatt dolgozunk ki. Konkrétabban foglalkozunk a felhalmozásról szóló
törvény betű szerinti konfigurációjával az egészségügyben, az 1993. évi 100.
törvényből, valamint annak reformjaiból és rendeleteiből, azzal a céllal, hogy
kiemeljük

a

tőkefelhalmozás

számára

hasznos

és

kedvező

normatív

rendelkezéseket.
A negyedik fejezet a tőke számára hasznos jog konfigurációját elemzi az általunk
"gyakorolt jogként" meghatározott módozatban, vagyis azt, hogy a tőke számára
hasznos jogot hogyan használják és gyakorolják, használják és élnek vissza a
különböző szereplők, számba véve az egészségügyi felhalmozás legális és
illegális felhasználását.

Az ötödik fejezet az egészségügy úgynevezett igazságszolgáltatásra való
kiterjesztésével foglalkozik. Az egészséghez való jog védelmét szolgáló jogi
mechanizmusok, például a tutela kereset ismételt és tömeges alkalmazásával
szembesülve az alkotmánybírák széles körű joggyakorlatot alakítottak ki, amelyet
az alkotmányjogászok progresszívnek tartanak, és amely az egészséghez való jog
védelmét célozza. Itt ennek a jogtudományi fejlődésnek egy eltérő értelmezését
javasoljuk, amely ahelyett, hogy
42

a védelem és a garancia megerősítése érdekében az egészségügyben az
igazságszolgáltatás "normalizálásának" folyamatát fejleszti ki a tőke számára
hasznos jog posztulátumai felé.

Végül a hatodik fejezet Emiliano és Esperanza tapasztalatait mutatja be az
egészséghez való jog védelmében, amely a szubjektív tapasztalatokban feltárja a
tőkének hasznos jogról folytatott vitákat, annak írásos és gyakorolt formáit, az
igazság

normalizálását,

valamint

a

következményeket

és

a

különböző

felhasználásokat, amelyeket az alanyok ezeknek a kifejezéseknek adnak.

Az írás azzal a következtetéssel zárul, hogy a vita lezárása helyett inkább
provokációként kívánja felhívni az olvasót arra, hogy nyissa meg a kolumbiai
egészségügyről szóló vitát, mivel ez az írás csak az egyik oldalát vizsgálja a sok
közül.
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I. fejezet A tőkéhez való hasznos jog
Ebben a fejezetben azoknak az elméleti és koncepcionális elemeknek a feltárására
összpontosítunk, amelyek segítségével olyan értelmezést alkotunk, amely elősegíti
annak megértését, hogy a jog hogyan strukturálódik és konfigurálódik a mai
világban. Ezekből az elméleti-fogalmi elemekből javasoljuk felépíteni azt a
"lencsét", amelyből az egészségügyi rendszer jogi területének fejlődését figyeljük.

Ennek az elméleti-fogalmi vizsgálódásnak a kidolgozásához kiindulópontként
Wallerstein (2011 [1980]) megközelítéseit javasoljuk a modern kapitalista
világrendszerrel és annak jelenlegi szakaszával, az imperializmussal kapcsolatban
(Harvey, 2004b, 39-74. o.; C.
R. Vega, 2011b, 65-102. o.). E megközelítések alapján foglalkozunk a birodalmi
formák egészségre gyakorolt hatásaival, különös hangsúlyt fektetve a kisajátítás
általi felhalmozásra az egészségügyben.
Ebből az elemzési keretből kiindulva vizsgáljuk meg a kapitalizmus által LatinAmerikában létrehozott térbeli újrakonfigurációt, mint olyan teret, ahol a tőke
válságai megtalálták a módját annak, hogy újraindítsák a profitrátát és elmélyítsék
a felhalmozódást; de ugyanakkor ellenállást és társadalmi bomlást is, mivel a tőke
nem oldja meg az általa létrehozott válságokat, hanem azok földrajzilag eltolódnak
(Harvey, 2007b, 332-365. o.).

E célból Stolowicz (2012) kutatását vesszük alapul, aki azt a Latin-Amerikában
uralkodó stratégiát elemezte, amely a rombolás/újjáépítés dialektikáján keresztül a
kapitalista projekt folytonosságát szolgálja, még ott is, ahol az alternatív
kormányok korszakváltást kezdeményeztek, a "poszt-neoliberális" pillanatba lépve.

Ez az egész tág kontextus a modern jognak mint olyan történelmi terméknek az
értelmezését hivatott előmozdítani, amelyet a kapitalizmus fejlődésének változásai
és átalakulásai befolyásoltak, különös tekintettel a fejlett
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neoliberális, és - ahogyan érvelni fogunk - a különböző (poszt)neoliberális
pillanatokban Latin-Amerika esetében.

1. A modern világrendszer és a imperializmus
Az amerikai szociológia úgy értelmezte Max Weber The Protestant Ethic and the
Spirit of Capitalism (Weber, 2012 [1905]) című művében megfogalmazott
gondolatait, hogy a modernizáció és a gazdasági fejlődés bizonyos típusú előzetes
értékek szükségszerű meglétét igényli. A különböző országok között hierarchikus
sorrendet állítottak fel, hogy ellenőrizzék ezen értékek meglétét vagy megjelenését
a haladásért folytatott versenyben.

Ezért a szegény országoknak fel kellett zárkózniuk a gazdag országokhoz,
modernizálniuk kellett termelési, mezőgazdasági és társadalmi struktúráikat. A
gazdag országok jelentették a modellt, amelyhez a szegény országokat modellezni
kellett, ezért azokat fejlődő, viszonylag fejlett vagy elmaradott országoknak kellett
feltételezni (Wallerstein, 2011 [1980], XIV-XVI. o.).

Immanuel Wallerstein (2011 [1980]) világrendszer-kategóriája alapján kritizálta ezt
a narratívát, mivel a kapitalizmust nem lehet elszigetelten, országonként vizsgálni.
Az amerikai szociológus és történész az 1960-as és 1970-es években LatinAmerikában kialakult függőségi elmélet elemzéseihez kapcsolódva (Spicker,
Álvarez, & Gordon, 2009, 279-280. o.) azt javasolta, hogy a kapitalizmus történetét
rendszerként kell vizsgálni, amely magában foglalja azokat a gazdasági,
társadalmi, politikai és kulturális kapcsolatokat, amelyek a XV. század végén és a
XVI. század elején az európai világgazdasággal együtt alakultak ki (Wallerstein,
2011 [1980], 93. o.). Elemzése összefüggést vont le a különböző országok
egyenlőtlen fejlődési formái között, amelyek a központi gazdaságok hegemón
szerepéhez kapcsolódnak a polarizációval és az egyenlőtlenséggel (Aguirre, 2007,
19-20. o.).
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A berlini fal leomlása (1989) és a Szovjetunió felbomlása (1991) után a "valóban
létező szocializmus" mint a kapitalista rendszer alternatívája véget ért. Egyes
diadalmaskodó hangok ezt az időszakot úgy emlegették, mint a
A "történelem vége" (Fukuyama, 1992), amelyben a kapitalizmust a társadalmi
evolúció utolsó lépéseként mutatták be, és onnantól kezdve bolygóméretűvé bővül.
Megindult az úgynevezett "harmadik ipari forradalom", amely a technológiai
változásokon alapult (Vega, 1997, 155-221. o.).
Ezek az események a kortárs világ különböző kategorizálásának kialakulásához
vezettek. A katalán szociológus, Manuel Castells által kidolgozott új információs
korszaktól és a "hálózati" társadalomtól kezdve az olasz filozófus, Antonio Negri
Michael Hardttal közösen írt bestsellerében, a "Birodalom" című elemzésén át a
"globalizáció" szélesebb körben elterjedt fogalmáig (R. Vega, 2011, 20-65. o.).
Annak ellenére, hogy a kortárs világ eme jellemzései eltérőek, ezek a koncepciók
egybeesnek abban, hogy egyebek mellett rámutatnak a gazdasági és kulturális
cserék

ellenállhatatlan

és

visszafordíthatatlan

jellegére,

a

nemzetállamok

szuverenitásának eltűnésére és a multinacionális vállalatok túlsúlyára; Röviden: a
multilaterális kapcsolatok, az "örök béke" felemelkedésének folyamatáról van szó,
amelyben a régi észak-déli, vagy az első, második vagy harmadik világ felosztását
felváltotta "a termelés decentralizációja és a világpiac megszilárdulása, a
nemzetközi felosztás, a munka és a tőke áramlása megtört és megsokszorozódott,
(...)" (Negri & Hardy, 2007).)" (Negri & Hardt, 2000, 195. o.). 195).
A birodalom kora, a globális falu és a globalizáció metafizikája ebből a
szempontból a Wallerstein és a függőségi teoretikusok által kidolgozott "kapitalista
világrendszer" végét jelenti. A marxista gondolkodás hagyományának halálhíre a
berlini fal és a szocialista blokk leomlásával dördült el. A "posztmodernitás
állapotának" (Harvey, 2008, 359-393. o.) megjelenése óta a kapitalizmus állandó
és visszafordíthatatlan jellegét hangsúlyozzák.
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A rendszerszintű-strukturális elemzést elhagyták, ahogyan az imperializmus
fogalmát is a globalizáció kifejezés szabványosított használata helyett. A kis
történetek megjelenéséről van szó, amely elveti a totalitás metatörténeteit (Grüner,
2002, 11-32. o.).

Ezeket az olvasatokat azonban óvatosan kell megközelíteni, amint azt Samir Amin,
Giovanni Arrighi, André Gunder Frank és Immanuel Wallerstein (1990) közös
könyvének bevezető jegyzete is kifejti, amely éppen akkor jelenik meg, amikor
ezek a feltételezett "átalakulások" zajlanak. A szerzők azzal érvelnek, hogy:

"(...) [a] "kelet-európai" drámai események nem változtatják meg a kapitalista
világgazdaság fejlődési mintáját. Éppen ellenkezőleg, úgy találják, hogy ezek az
események megerősítik a társadalmi, rendszerellenes és népi mozgalmak
elemzését, amelyek a társadalmi átalakulás kulcsfontosságú lokuszát jelentik, és
mind kudarcaik, mind győzelmeik átalakítják a forradalmat" (Amin, Arrighi, Frank, &
Wallerstein, 1990, 8. o.).

A globalizáció kritikai elemzései és a Negri és Hardt által felvetett "birodalom"
fogalma (Borón, 2004; Kohan, 2002; R. Vega, 2011) felelősek azért, hogy felfedjék
e javaslatok demobilizáló elméleti és politikai jellegét, szélsőséges fatalizmusuk és
a történelem végének megerősítése miatt.

Ezekkel a felfogásokkal szemben a "modern kapitalista "világrendszer" és az
"imperializmus" kategorizálása a kapitalizmus jelenlegi pillanatát, mint az ebbe az
irányba való elmozdulásról szóló konszenzusos döntések sorozatának termékét, a
kapitalista

kizsákmányolási

modell

elmélyülését,

valamint

a

nemzetközi

kapcsolatokat jellemző elnyomó jelleget magyarázza, amely a kapitalista termelési
mód meghaladása helyett a kortárs történelmi események megerősítik annak
érvényességét és magyarázó erejét (R. Vega, 2011, 65- 67. o.).
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Ez azonban nem a "birodalom 1875-1914-es korszakához" (Hobsbawm, 2011b)
való visszatérés, hiszen a kapitalista társadalom azóta számos átalakuláson ment
keresztül, hanem egy "új imperializmus" (Harvey, 2004b, 79-109. o.) megjelenése,
amely bizonyos átalakulásokkal megőrzi a tőke uralmi és kizsákmányolási formáit
(R. Vega, 2011, 66. o.).
A következőkben az imperializmus mint elemzési kategória szintetikus és
sematikus jellemzése következik, amely lehetővé teszi számunkra a mai világ és a
jogi valóság megértését, amelyet itt bemutatni szándékozunk. Renán Vega (2011,
67-87. o.) elemzései nagyon hasznosak, mivel bőséges történelmi, dokumentációs
és elméleti részletességgel illusztrálják az imperializmus minden egyes elemét. A
szerző által javasolt szintézis szerint az imperializmust a következő elemek
jellemzik:

a)

A "munkaerők kizsákmányolása a világ déli és keleti részén". A kapitalizmus

nem tudta nélkülözni a bérmunkát, ami a munkaerő kizsákmányolás régi formáinak
megjelenésében mutatkozik meg, a szakképzett munkaerő, az "új gazdaság" vagy
a "szimbolikus elemzők" megjelenésének újdonságával. Ennek a modellnek az
államok általi elfogadása azt jelentette, hogy a munkajog megkövesedett a törvény
betűjében, ahol a szerződéskötés rugalmas formái és a polgári szerződéskötés
megjelenése a bizonytalan munkaerővel szemben erőltetett. A bérek vásárlóereje
csekély, és a többi imperialista országhoz képest jelentős különbségeket tartanak
fenn.

A

szakszervezetek

hanyatlása

és

a

munkavállalói

szervezetek

kriminalizálása is megfigyelhető. A világ déli és keleti része, mint munkaerő, a mai
imperializmus számára az egyetemes tartalékhadsereget jelenti, amelyet katonai
eszközökkel és általános éhínséggel is el tudnak tüntetni. A világ déli és keleti
részén egy "állampolgárság nélküli kapitalizmus" kialakulásának vagyunk tanúi.

48

hogy a szabályozás a piac feladata, míg az állam az elnyomást és a rendőri
ellenőrzést részesíti előnyben.

b)

A "finánctőke hegemóniája és a világgazdaság oligopolizálódása", ahol a

pénzügyi kapitalizmusnak a telekommunikáció fejlődését kihasználva sikerült a
gazdagság forrásaként megjelennie. A pénzügyi tranzakciók a nap 24 órájában
zajlanak globális szinten. Ez a pénzfetisizmus szélsőséges kifejeződése, amelyet a
munka kizsákmányolása nélkül állítanak elő. A pénzügyi tőke hegemóniáját a
transznacionális gazdasági és fejlesztési intézmények (IMF, WB, WTO) irányítják,
ahol

néhány

vállalat

ellenőrzi

a

legfontosabb

termelési

ágazatok

(de)szabályozását: olaj, technológia, ipar, szórakoztatás stb., de uralmuk túlnőtt a
nemzeti államok határain, és bolygószintűvé vált.

c)

A "nyersanyagok és természeti erőforrások felgyorsított kitermelése", annak

ellenére, hogy egyes nyersanyagok helyettesítésére kerül sor, a tendencia a
természeti erőforrások intenzív kiaknázása felé mutat, ami a periférián lévő
országok gazdaságainak megtorlását eredményezi, amelyek ezeket a külföldi
adósságok kifizetésére használják. A metropolisz és a periféria közötti kapcsolat
továbbra is azokon az erőforrásokon alapul, amelyek ezt a kapcsolatot jellemezték,
de súlyosbítja a nemzetközi árakban bekövetkező elértéktelenedésük. Ez nagyobb
mértékű kizsákmányoláshoz vezetett, az ezzel járó környezeti következményekkel
együtt,

és

a

szabadkereskedelmi

megállapodásokon

keresztül

"csendes

kereskedelmi háborúhoz" ezen erőforrások kisajátításáért. Ez a gazdasági
nacionalizmus kitöréséhez is vezetett, amellyel szemben a birodalmi hatalom,
például az Egyesült Államok által gyakorolt hatalom, a katonai karján keresztül
nyilvánul meg, ahogyan ez Irakban is történt. Ez az ellenőrzés kulcsfontosságú a
birodalmi

hatalmak

körében,

hogy

"fenntarthassák

pazarló,

fogyasztói

életmódjukat";

d)

A "nettó tőkeexport délről északra". A külföldi adósságok kifizetése révén a

szegény országoknak ki vannak téve a
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Az IMF és a Világbank feltételei az olyan intézkedésekkel, mint a "strukturális
kiigazítási tervek", amelyek garantálják a kifizetéseket, a valuták leértékelése és a
szociális kiadások csökkentése;

e)

Az USA, Németország és Japán triászának "imperialista vitái" a természeti

erőforrások, különösen a kőolaj feletti ellenőrzésről, amint azt a DélnyugatÁzsiában folyó háború, valamint Franciaország, Németország és Oroszország
ellenállása az USA és szövetségesei iraki inváziójával szemben példázza. A
második világháború óta nem volt közvetlen katonai konfliktus, de a perifériás világ
terében birodalmi harcok zajlanak;

f)

A militarizmus és a világ új imperialista felosztása", mivel a háború rendkívül

jövedelmező iparággá vált az USA gazdasági válságának megoldására. A
hidegháború óta a katonai-ipari komplexum a különböző háborús konfliktusok
szolgálatában áll. A háború viszont lehetővé tette országok megszállását és
birodalmi uralom alá helyezését, mint Vietnam és Jugoszlávia esetében;
geopolitikai szempontból pedig olyan rendszerek fenntartását, amelyek fenntartás
nélkül támogatják az USA uralmát, mint Izrael és Kolumbia esetében. A háború az
imperializmus velejárója;

g)

A "gyarmati/neokoloniális függőség különböző formái", és mi hozzátennénk

a posztkoloniális függőséget, amely a terrorizmus elleni küzdelem ideológiájában,
a megelőző háborúban, a szabadság és a demokrácia piaci kézzel történő
kiterjesztésében, a birodalmi érdekek lakájkormányainak létrehozásában, valamint
a fent említett szabadkereskedelmi megállapodásokban nyilvánul meg;

h)

A

"rasszizmus

újjászületése"

és

a

társadalmi-biológiai

paradigma

visszatérése a "sötét fajok" alsóbbrendűségének bizonyítására. "A neoliberalizmus
új rasszista indoklást nyújt, amely visszahozta a "veszélyes osztályoktól" (a
szegényektől) való félelmet, mert ők képtelenek arra, hogy kikerüljenek a
nyomorukból, ők a
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merevek és nem hatékonyak, és ellenállnak a "rugalmasságnak" - egyszóval nem
modernek.
Figyelembe véve az imperializmus jellemző elemeit, arra a következtetésre jutunk,
hogy az imperializmus fogalma fontos elméleti és politikai jelentőséggel bír. Az
elnyomás jelenlegi, valamint a globális délen történelmileg működő formáinak
hosszú távú megértése és a velük való szembenézés érdekében az imperializmus
fogalma

megmutatja

a

kapitalizmus

mint

világrendszer

világméretű

terjeszkedésével való kapcsolatát, és lehetővé teszi számunkra, hogy kritikusan
megvizsgáljuk a feltételezett korszakváltást és átalakulást, amikor olyan jóindulatú
címkéket alkalmazunk, mint a "globalizáció" (R. Vega, 2011, 87. o.).
1.1. Felhalmozás a kisajátítás révén: az egészség mint áru bezárása
és ellentmondása
Ezután a marxista elméleti elemzéseket követve, amelyek Marx megközelítéseinek
továbbfejlesztésével foglalkoztak, megvizsgáljuk a kapitalizmus és az egészség
kapcsolatát, hogy megértsük, miben áll a kisajátítás általi felhalmozás az
egészségre nézve (Bonefeld, 2012; De Angelis, 2012; Harvey, 2004a, 2004b;
Midnight Notes Collective, 2012; Vega, 2012).
Marx a Tőke első kötetében a kapitalizmust a termelés szempontjából elemezte,
és a XXIV. fejezetben az úgynevezett eredeti felhalmozással foglalkozott. Ahogy
Harvey (2010, 289. o.) kifejti, ebben a fejezetben Marx a klasszikus politikai
gazdaságtan posztulátumait vitatta meg, különösen Adam Smith-szel az árucsere
folyamatáról. Smith számára ez a folyamat egy atomizált piacon zajlik, ahol a
szabadság, a méltányosság, a tulajdon és Bentham utilitarista eszménye az
általános szabály, így minden árucsere kényszermentes környezetben zajlik, ahol
a liberális intézmények teljes mértékben működnek.
Marx azonban kidolgozta a liberális utópia e beszámolójának dekonstrukcióját,
amennyiben egy ilyen folyamat nem tud számot adni arról, hogy a pénz, a
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többek között az áruk, a termelési eszközök tőkévé válnak. Ahhoz, hogy
megértsük a tőkefelhalmozódást anélkül, hogy a pénz-tőke-többletérték-új tőke
ördögi körébe kerülnénk, ahogyan Marx kifejtette, szükséges az "eredeti"
felhalmozódást vagy "korábbi felhalmozódást", ahogyan Adam Smith nevezte,
figyelembe venni.
Marx szerint az eredeti felhalmozás nem a polgári politikai gazdaságtan által leírt
idilli pillanat volt, hanem éppen ellenkezőleg, ez a folyamat erőszakkal valósult
meg: hódítással, rabszolgasorba taszítással, rablással és gyilkossággal (Marx,
1974 [1867], 607. o.)A Marx által leírt eredeti felhalmozás a kapitalista termelési
mód kialakulásához szükséges feltételek kialakulásának történelmi folyamatára,
"az eredeti gazdasági bűn történetére" utal. Marx szerint: "az úgynevezett eredeti
felhalmozás tehát nem más, mint a termelő és a termelőeszközök közötti szétválás
történelmi folyamata" (Marx, 1974 [1867], 608. o.).
E történelmi folyamat leírásában Marx részletesen beszámolt a vidéki földek
kisajátításáról, a közösségi földek elkerítéséről és a lakosság nagy részének a
saját munkaerejére, mint a megélhetés egyetlen eszközére való redukálásáról,
amelyet a kialakulóban lévő munkaerőpiacon kell értékesíteni. Marx azonban az
eredeti felhalmozódást a kapitalizmus előtti formának tekintette. Ebben az
értelemben így fogalmazott: "Azért nevezik "eredetinek", mert a tőke és a
kapitalista termelési rendszer előtörténetét alkotja" (Marx, 1974 [1867], 608. o.).
A primitív felhalmozódást több marxista teoretikus is elemezte, többek között
Lenin, Luxemburg, Dobb, Amin és Wallerstein, akik különböző megközelítések és
történelmi perspektívák alapján a Marx által kidolgozott megközelítéseken
továbblépve a primitív felhalmozódás folyamatosságát javasolják (Bonefeld, 2012;
De Angelis, 2012, 3-5. o.).
A geográfus David Harvey alkotta meg a "felhalmozás a kisajátítás által" kifejezést
(Harvey, 2004a, 2004b), amely az említett marxisták által kidolgozott elemzéseket
veszi át, és az eredeti felhalmozás állandóságát állítja, amely nem
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a távoli múltra korlátozódott, hanem éppen ellenkezőleg, ez a kapitalizmus
strukturális jellemzője.
Kortárs világunk nap mint nap szembesít minket a felhalmozás ezen formáival és
azok fennmaradásával, mint például a rabszolgaság, amely a
"A Walk Free Foundation 2013-as globális rabszolgasági indexe szerint jelenleg 30
millió ember van rabszolgasorban (Jansen, 2013). Renán Vega (2013) hosszú,
közép- és rövid távú történelmi perspektívából az elmúlt öt évszázad során öt fő
kisajátítási folyamatot azonosított:
"a föld és a közös javak (a természet) kisajátítása; az emberi testek kisajátítása,
hogy leigázzák őket saját területükön (indiánok) vagy rabszolgává tegyék és
erőszakkal a világ másik felére vigyék (afrikaiak); a kézművesek és parasztok
munkájának termékeinek kisajátítása; a munkások idejének és szokásainak
kisajátítása; és a tudásuk kisajátítása" (C. Renán Vega, 2013, 13. o.).
Az egészségügyben az elbirtoklás útján történő felhalmozás a Világbank
reformprogramjára vezethető vissza, amely a közjavak és a magánjavak szigorú
szétválasztását tekintette kiindulópontnak. Ahogy Marx a tűzifa lopásáról szóló
cikkeiben rámutatott (Marx, 2007 [1842], 25-77. o.), ezt a differenciálódást az
eredeti felhalmozás stratégiáival azonosíthatjuk. A fogalmi felosztás alapján a
javaslat szerint a közjavakat csökkenteni kell a piacon keresztül elérhető
magánjavak bővítése érdekében. Az egészségügy mint köz-, magán- és vegyes
javak felosztását a Világbank jelentése a következőképpen fogalmazta meg:

"Hasznos lehet az egészségügyi rendszer által nyújtott javakat és szolgáltatásokat
aszerint osztályozni, hogy ki részesül azok előnyeiből. Az egyik véglet a tisztán
magánjavak, amelyek haszna teljes egészében az egészségügyi szolgáltatást
igénybe vevő személyt illeti meg, a másik véglet pedig a tisztán közjavak, amelyek
haszna a társadalom minden tagját egyformán megilleti.
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A fejfájás enyhítésére bevett aszpirin jó példa a tisztán magánjellegű egészségügyi
javakra. A mindenkit egy fertőző betegségtől való megóvás érdekében történő
permetezés nagyon közel áll a tisztán közegészségügyi célhoz. Számos
egészségügyi

szolgáltatás

vegyes

típusú;

a

fogyasztó

bizonyos

tisztán

magánjellegű előnyökben részesül, de mások is részesülnek a szolgáltatás
igénybevételéből. A beoltott egyén magánjellegű védekezési előnyben részesül, de
vannak mások is, akik szintén előnyben részesülnek, mivel a betegségnek való
kitettségük csökken." (Birdsall & Ferranti, 1987, 697. o.)
E koncepcionális fejleményekből kiindulva a Világbank az egészségügyi
rendszerek globális szintű reformjának olyan menetrendjét igyekezett kialakítani,
amely a köz- és magánjavak közötti felosztáson alapul. Ily módon egyfajta piac
alakulna ki, ahol az egészségügy fogyasztói árucikké válik, ahol a hozzáférést
pénzben kifejezett ár közvetíti, amelyet azok az emberek finanszíroznak, akiknek
szükségük van a szolgáltatáshoz való hozzáférésre. Az állam olyan közjavakra
korlátozódna,

amelyek

vegyes

hasznot

hoznak,

mint

például

az

egészségfejlesztési és megelőzési programok.

Az egyéni magánjó fogalma megszilárdítja az egészség árucikké válásának
folyamatát, amely az egészségügyi ellátást árucikké degradálja. Marx (2011
[1867], 43-45. o.) kifejtette, hogy minden áru két ellentétes és ellentmondásos
értéktípust tartalmaz. Mint használati értékek, az áruk az emberi szükségletek
kielégítésére szolgálnak; és mint csereértékek, azt az ellenértéket (árat) képviselik,
amelyért a használati értéket elcserélik, amelyet az áru-pénz arány képvisel, plusz
a nyereséget.
A kapitalizmus 17 ellentmondását elemző Harvey nyomán (Harvey, 2014, 15-24.
o.) a használati érték és a csereérték közötti ellentmondás a kölcsönös
antagonizmusukban, az egyiknek a másik által történő megsemmisítésében rejlik;
bármelyikük is gyakorol egy-egy
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kizárólagos és kizárólagos magántulajdonjogot tartanak fenn egy olyan árucikk
felett, amely tulajdonságai miatt hasznos; vagy egy olyan árucikk felett, amely
univerzális egyenértékű (pénz). Marx szerint "Mint használati értékek, az áruk
mindenekelőtt különböző minőségeket képviselnek; mint csereértékek, csak a
mennyiség különbözteti meg őket: ezért nem tartalmaznak egy atomnyi használati
értéket" (Marx, 1974 [1867], 5. o.).

Az egészség mint áru rendkívül értékes használati értékkel bír az emberek
számára, mivel lehetővé teszi a betegségek kezelését, a létfeltételek javítását, a
szerves, társadalmi és kulturális feltételek javítását, amelyek a gyógyulás vagy a
kezelés folyamatát és a betegségek csökkentését eredményezik. Mivel azonban
az egészségnek csereértéke is van, a birtokbavétel általi felhalmozás azt
eredményezi, hogy azok, akik az egészséget árucikként termelik, csak mint
csereértékkel foglalkoznak, amely addig élvez elsőbbséget, amíg a termelők
számára hasznot és hasznosságot hoz, csökkentve és módosítva használati
értékét a gazdasági előnyök függvényében. Következésképpen, amikor az
ellentmondás használati értéke
/ a csereérték az egészség árucikkben van elhelyezve, a választás a létfontosságú
funkciók javulása vagy a betegség állapotának romlása, esetleg a halál között van.
1.2. Imperializmus az egészségügyben: a nyereséges egészségügyi
piacok globális szintű létrehozása felé
Az imperializmus az egészségügyben erőteljesen megnyilvánul az egészségügyi
rendszerek reformjaiban, a neoliberalizmus globális északon való megjelenésével,
Ronald Reagan amerikai és Margaret Thatcher angliai kormányaival. A
multilaterális
egészségügyi

szervezetek
ellátásról

egységes

gondolkodásmódot

Latin-Amerikában,

amely

vezettek
a

be

az

neoklasszikus

közgazdaságtan1 köz- és magánjavak közötti megkülönböztetésén alapul.
César Giraldo a következőképpen magyarázza a neoklasszikus megközelítést: "A neoklasszikus
közgazdasági gondolkodás racionális önző egyénekből (maximalizálókból) álló társadalmat
feltételez [...], akik instrumentális racionalitással cselekszenek, azaz különböző eszközöket
használnak szükségleteik kielégítésére. Minden egyén önérdekű, így a saját önérdekeivel
összefüggésben kell cselekednie.
1
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Technikai jelentések formájában, amelyeket később a globális dél számára szóló
ajánlásokként fogalmaznak meg, az egészségügyi rendszerek reformjának a
kapitalizmus átalakulásaira reagáló menetrendjét írják elő. Néhány északi
országban azonban az egészségügyi rendszer reformja a piaci mechanizmusok, a
privatizáció és az egészségügyi szolgáltatások magánfinanszírozása révén is
előrehaladt. Ezek a reformok azonban számos korlátozással működtek, amint azt
alább kifejtjük, miközben a globális délen strukturális reformokat hajtottak végre.

Az 1980-as években a Világbank (WB) volt a latin-amerikai egészségügyi
programok egyik fő finanszírozója. A Világbank az egészségügyi kérdésekre
szakosodott más nemzetközi szervezetek, például az UNICEF, az UNESCO vagy
a PAHO/WHO támogatása vagy tanácsa nélkül vette át a vezető szerepet a
szociálpolitikák előmozdításában (Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, 2003,
288. o.).

Ezt bizonyítja John Akin, Nancy Birdsall és David de Ferranti (1987), a Világbank
Népesedési, Egészségügyi és Táplálkozási Osztályának közgazdászai által
készített jelentés. Az "Egészségügyi szolgáltatások finanszírozása a fejlődő
országokban. Egy reformprogram" volt a "recept" az egészségügyi rendszerek
átalakítására az egészségügyi szolgáltatások új piacává, anélkül, hogy figyelembe
vette volna azokat a stratégiákat, amelyeket a WHO az egészségügyi
alapellátással (PHC) finanszírozott a régióban (Porter, 1999, 247-277. o.).

piac, amelyhez olyan szabályokra van szükség, amelyek lehetővé teszik a szerződéses ügyletek
teljesítését. A társadalmi szubjektumot racionális egyének összességeként fogják fel (akik a
hasznuk maximalizálására törekszenek), akik szerződések révén lépnek kapcsolatba egymással, a
társadalmi jólét pedig az egyéni kielégülések additív összege, amely a fogyasztói társadalomban a
preferenciák kifejezése révén valósul meg. Amennyiben a piacon cserekapcsolatok vannak, az
egyéneknek sikerül maximalizálniuk személyes elégedettségüket, ami a kollektív maximalizáláshoz
vezető út" (C. Giraldo, 2013).
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A reformprogram négy stratégiára összpontosított, amelyek célja annak biztosítása
volt, hogy a magánjavak finanszírozását ne állami forrásokból fedezzék, és ne
vegyes

javaknak

minősüljenek,

hanem

az

egészségügyi

rendszerek

finanszírozásának nagy része magánforrásokból származzon. A stratégia a
következőkből állt: 1) mérsékelt használati díjak kivetése a közegészségügyi
szolgáltatások

igénybevételének

visszaszorítása

érdekében;

2)

az

egészségbiztosítás fejlesztésére irányuló ösztönzők kialakítása; 3) a közforrások
felhasználásának

hatékonysága;

és

4)

az

egészségügyi

szolgáltatások

decentralizálása.

Ez

a

megközelítés,

amely

az

egészségügyi

szolgáltatások

költséghatékonyságának logikájára épült, a jóléti állam átalakítását és a jólétet
termelő

javakat

és

szolgáltatásokat

előállító

munkaerő

védelmének

és

gondozásának szükségességét támogatta. Ily módon egy olyan piac megnyitása
és létrehozása felé mozdult el, amely újradefiniálná az egészségügyi kiadásokat.

Ezzel kapcsolatban a jelentés megállapította:

"A

fogyasztók

szinte

mindig

hajlandóak

közvetlenül

fizetni

a

nagyrészt

magánjellegű előnyökkel járó szolgáltatásokért, de általában vonakodnak ezt
megtenni a társadalom vagy a közösség egészének javát szolgáló programok és
szolgáltatások esetében. A fogyasztók hajlamosak elvárni, hogy mások biztosítsák
a "közszolgáltatás" megfelelő biztosításához szükséges forrásokat, ez az
úgynevezett "ingyenélők problémája". Ez az oka annak, hogy a legtöbb
társadalomban az egészségügyi szolgáltatások finanszírozása - amelyek haszna
nagyrészt közcélú - inkább az általános adóbevételekből, mint a felhasználói
díjakból származik. Csak a nyilvánosság részvétele biztosítja a közjavak (és a
jelentős közhasznú vegyes javak) megfelelő áramlását" (Birdsall & Ferranti, 1987,
697. o.).

Az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés "tarifáinak" ezt az elemét
globális szinten, a WB-vel azonos logika alapján és két céllal hajtják végre
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A cél a következő: i. további bevételek szerzése az egészségügyi szolgáltatások
finanszírozására; ii. az egészségügyi szolgáltatások iránti szükségtelen kereslet
visszaszorítása. Ez
"ésszerűsíti"

az

egészségügyi

kiadásokat

és

javítja

a

hatékonyságot.

Magyarországon a gyógyszerekhez való hozzáférésért díjat szednek, amely a
gyógyszer árának körülbelül 35%-át teszi ki. Kilenc uniós országban a
háziorvosokkal folytatott konzultációk díjait a szakorvosokkal folytatott konzultációk
díjaihoz képest kiterjesztették. Svédország magas díjakat szab ki, többek között a
gyermekek járóbeteg-ellátására. Görögország, Olaszország és Portugália az
egészségügyi ellátást 20 százalékban a felhasználók forrásaiból finanszírozza.
Kelet-Európában

és

a

volt

Szovjetunió

országaiban

a

díjakat

az

új

egészségbiztosítás részeként vezették be (Lister, 2010, 25-26. o.).
Ezt a Világbank-jelentést erősen bírálták neoliberális és ortodox megközelítése,
valamint a társadalmi romlásra fordított figyelem hiánya miatt, a strukturális
alkalmazkodási intézkedésekkel járó politikai konfliktusokkal együtt (Laurell, 1995,
1. o.).
A hiányosságokat a Világbank 1993-as "Befektetés az egészségügybe" című
jelentése (Világbank, 1993) korrigálta. Ez a dokumentum több lett, mint egy, az
előzőhöz hasonló szakértői bemutató, hogy más technikai szempontokat is
integráljon, amelyek részletesen meghatározzák az egészségügyi rendszerek
reformjait (Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, 2003, 289-298. o.). Az UNICEF
szlogenje, az "emberi arcú kiigazítás", valamint az Egészségügyi Világközgyűlés
39. ülésének (1986) ajánlása, miszerint a strukturális kiigazítási programokban
figyelembe kell venni az egészségügyet és a táplálkozást, elfogadásra került.
Ugyanez

a

jelentés

megjegyzi,

hogy

a

nemzetközi

szervezetekkel

és

ügynökségekkel széles körben konzultáltak. Emellett hangsúlyt helyezett az
akkoriban feltörekvő ágazatokra, például a női szervezetekre és a nem
kormányzati szervezetekre (Laurell, 1995, 1. o.).

Laurell (1995) ezt a jelentést a jelentés alapjául szolgáló premisszákból kiindulva
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elemezte, amely kiindulópontja és alátámasztása volt az egész reformmodelljének.
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egészségügyi rendszerek. A szerző megjegyzi, hogy a jelentés premisszái az
egészségről és az államról alkotott felfogásában a neoliberalizmus ideológiáját
tükrözik.
Az első premissza az, hogy "az egészségügy a magánszférához tartozik", ezért
finanszírozását magánforrásokból kell megoldani, és az egészségügyi problémákat
csak akkor fogja az állam kezelni, ha a magánszektor nem tudja vagy nem
hajlandó megoldani azokat. A második feltevés szerint az állam nem hatékony és
gyakran igazságtalan, míg a magánszektor ennek az ellenkezője, amelyet a
szabad választásból eredő verseny korlátoz.

Laurell azonban kifejtette, hogy az ilyen feltételezések alátámasztására nincsenek
empirikus bizonyítékok. Ehelyett e reformok kialakulása az ideológiai jellegükről ad
számot, amennyiben ezek az elképzelések nem az egészségügyi feltételek
javítására, hanem inkább azok romlására irányulnak (Mooney, 2012).

Ebben az új WB-elemzésben korrigálták a korábbi jelentés azon elemeit, amelyek
a

legkevésbé

fizetőképes

személyek

egészségügyi

szolgáltatásainak

magánfinanszírozásából eredő, zsebből fizetendő kiadásokra utalnak. A jelentés
bemutatja a gazdasági kockázatoknak a biztosítási alakzaton keresztül történő
védelmének elemeit. E politikák célja, hogy ösztönözzék a vállalatokat az
egészségbiztosítások

értékesítésére,

ezáltal

ösztönözve

a

magántőke-

befektetéseket, csökkentve az állami kiadásokat, és elősegítve a biztosítók és
szolgáltatók

közötti

versenyt,

ami

a

szolgáltatások

hatékonyságának

és

minőségének javulásához vezetne (Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, 2003,
314. o.).
A jelentés előszava a következőképpen foglalta össze a biztosítási stratégiát:
"Ha a kormányok a közegészségügyi és alapvető klinikai szolgáltatások csomagját
finanszíroznák, akkor a fennmaradó közegészségügyi és alapvető klinikai
szolgáltatásokat is le lehetne fedezni.
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magánfinanszírozáson keresztül, általában magán- vagy társadalombiztosításon
keresztül. A kormányzati szabályozás erősítheti a magánbiztosítási piacokat,
javítva a lefedettség kiterjesztésére és a költségek ellenőrzésére irányuló
ösztönzőket. A kormányok még a közfinanszírozott klinikai szolgáltatások
esetében is ösztönözhetik a versenyt és a magánszektor részvételét a
szolgáltatásnyújtásban, és fontos információk létrehozásával és terjesztésével
segíthetik a magánszektor hatékonyságának javítását. Az elemek e kombinációja
javíthatja az egészségügyi eredményeket és visszafoghatja a költségeket,
miközben növeli a fogyasztók elégedettségét" (Világbank, 1993, iii-iv. o.).
A WB "Befektetés az egészségügybe" című jelentése egy olyan időszakban
készült, amikor az amerikai egészségbiztosítási piac telítődéséhez közeledik. A
csökkenő profitráták elkerülése érdekében a biztosítók kénytelenek voltak növelni
az egészségügyi dolgozók termelékenységét, diverzifikálni termékeiket vagy új
piacokat keresni. Waitzkin (2000) tanulmányai szerint a biztosítótársaságok
beléptek a Medicare és a Medicaid állami szektorába, de az 1990-es években új
piacok keresésére koncentráltak, először Európában, de kudarcuk után LatinAmerikában tudtak terjeszkedni az egészségbiztosítási piacokon (Aramanda,
Muntaner, & Navarro, 2001; Jasso-Anto, 2001; Jasso-Anto, 2001). Navarro, 2001;
Jasso-Aguilar, Waitzkin és Landwehr, 2004; Stocker, Waitzkin és Iriart, 1999;
Waitzkin és Iriart, 2000; Waitzkin, Iriart, Estrada és Lamadrid, 2001).

Az 1980-as évek végén és az 1990-es évek elején az amerikai biztosítók Margaret
Thatcher és más országok konzervatív pártjainak támogatásával megpróbáltak
belépni az európai piacra. Megkísérelték a piaci versenyen és a közszolgáltatások
privatizációján alapuló biztosítási elvek szerinti reformok előmozdítását. Az európai
közegészségügyi rendszerek népszerűsége és sikere azonban ellenállt a
neoliberális modell strukturális előretörésének, de mégis sikerült néhányat
beépíteniük.
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az egészségügyi rendszereken belüli piaci mechanizmusok (Waitzkin & Iriart,
2000).

Az angliai Nemzeti Egészségügyi Szolgálat (NHS) esete érdekes a történelmi
hagyományai szempontjából, mivel az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának
egyik első egységes, állami irányítású rendszere volt, amelyet azonban a piaci
logika bevezetése érdekében megreformáltak. Az 1948-ban létrehozott brit
rendszert úgy jellemezték, mint az állampolgárok egészségügyi szolgáltatásainak
egyetemes és egyenlőségen alapuló szolgáltatóját.

Azonban több neoliberális kormány is reformokat hajtott végre a privatizáció
irányába. Thatcher sikertelenül próbálkozott a mélyprivatizációval, de sikerült
"kiszerveznie" a kórházak nem klinikai szolgáltatásait, többek között a takarítás, az
étkezés és a felügyelet terén magáncégekkel kötött szerződések révén (Álvarez,
2010,

47-50.

o.),

ami

problémákat

okozott

a

kórházak

által

végzett

minőségellenőrzésben (Lister, 2010, 38. o.).

Az Egyesült Királyságban a decentralizációs folyamat elmélyítése érdekében az
NHS Trusts (autonóm trösztök) létrehozásával elválasztották az egészségügyi
szolgáltatók feladatait az egészségügyi szolgáltatások vásárlóinak feladataitól. Ez
a folyamat lehetővé tette egyfajta piac létrehozását az egészségügyi rendszeren
belül, ahol ezek a félig független szervek egészségügyi szolgáltatásokat
értékesítenek az NHS vásárlóinak. Elméletileg ez az új konfiguráció versenyt
teremtett a szolgáltatók között a forrásokért, amely azon alapult, hogy képesek-e
eladni a szolgáltatásokat és magánbetegeket vonzani. A verseny által előidézett
árcsökkenés a szolgáltatások vevő-eladó megosztása révén növelte a tranzakciós,
adminisztrációs és irányítási költségeket (Alvarez, 2010, 47. o.; Lister, 2010, 41.
o.).
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Új-Zéland az 1990-es években a Crown Health Enterprises révén ebbe az irányba
mozdult el, vegyes eredménnyel, ami utólagos állami beavatkozást igényelt (Lister,
2010, 31. o.).

Az

egészségügyi

decentralizáció

és

a

helyi

autonómia

folyamata

Spanyolországban, Portugáliában és Svédországban túlmutatott az angol eset
autonóm bizalmi modelljén. A
Spanyolországban és Portugáliában az "alapítványi kórházak" és a "vállalati
kórházak" nagyobb autonómiával és mérlegelési jogkörrel rendelkeznek, sőt, akár
banki

kölcsönt

is

felvehetnek,

és

üzletet

köthetnek

a

magánszektorral.

Spanyolország esetében ezt a modellt elítélték a munkavállalók kizsákmányolása
miatt, akiknek hosszabb munkaidőt kell ledolgozniuk, és a jövedelmezőbb
szolgáltatások nyújtására kell szakosodniuk (Lister, 2010, 32. o.). Ahogy Lister a
spanyol egészségügyi rendszer elemzésében kifejtette:

"Empirikus bizonyítékok azt mutatják, hogy az autonóm kórházak azzal kezdik,
hogy elsőbbséget biztosítanak a fizető betegeknek, és hogy a használati díj alóli
mentességek és mentességek nagyrészt hatástalanok voltak a szegények
szolgáltatásokhoz való hozzáférésének akadályainak csökkentésében" (idézi
Lister, 2010, 33. o.).

Az angol rendszer privatizációja a magánfinanszírozási kezdeményezés (Private
Finance Initiative, PFI), a Tony Blair vezette New Labour által támogatott közmagán társulási program révén (Álvarez, 2010, 47. o.), az NHS modernizációjának
diskurzusával haladt előre. Ezeket a "modern" formákat olyan országokban is
népszerűsítik, mint Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika, Olaszország és Portugália
(Lister, 2010, 41. o.).
Ez a modell azt jelentette, hogy az állam többé nem volt felelős új kórházak
építéséért vagy a meglévők fenntartásáért. Ezt a funkciót a magánvállalkozásokra
bízták, amelyek aztán éves díj ellenében bérbe adták őket az NHS trösztöknek. A
kormány is
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A munkáspártiak bevezették a helyi fejlesztéseket finanszírozó szerveket (LIFT),
amely a PFI-hez hasonló modell az elsődleges és közösségi ellátásban. Ezek a
magánkézben lévő, közpénzből finanszírozott konzorciumok már nem az angol
parlamentnek, hanem egy független Monitornak tartoznak elszámolással, amely
gazdasági és költséghatékony értékelési kritériumokat állapít meg (Alvarez, 2010,
48. o.).

Kanada esetében e piaci mechanizmusok bevezetése sok vitát váltott ki, mivel a
kanadai egészségügyi rendszer integrált, egyetemes és teljesen állami modell volt.
A neoliberális előretöréssel azonban széles körű vita alakult ki a tőke
túlfelhalmozásának problémáját megoldani hivatott köz-magán társulásokról (P3),
amelyet a kisajátítással történő felhalmozás egyik formájaként ítéltek el (Whiteside,
2009, 76-96. o.).

Franciaország, Németország, Korea és Japán esetében, amelyek biztosítási
modellekre épülnek, az ilyen alapok egyre nagyobb hiányt mutatnak, és
intézkedéseket hoztak az egészségügyi kiadások csökkentésére (Lister, 2010).
Ezekben az országokban megpróbálták a különböző egészségügyi szolgáltatók
közötti versenyt szerződéseken keresztül bevezetni annak érdekében, hogy
Margaret Thatcher szavaival élve "a pénz kövesse a beteget" (Lister, 2010).
Az egészségügyi piac előretörése azonban olyan országokban, mint Svédország,
megfordult. A konzervatív kormány privatizációja az egészségügyi szolgáltatások
széles körű romlásához vezetett. A polgárok a választásokon megbüntették a
pártot, és 2006-ban törvényt fogadtak el, amely megakadályozza az egészségügy
privatizációját. Az egészségügyi miniszter szerint a törvény bejelentésekor azt
mondta:

"A svéd orvosi és egészségügyi szolgáltatások továbbra is demokratikusan
ellenőrzött, méltányos és hozzáférhető, a szolidaritás és a lakosság szükségletei
alapján finanszírozott szolgáltatások maradnak, mert ha ez másképp lenne, akkor
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Ily módon összeférhetetlenség alakulhat ki a piac és a
polgárok" (idézi Álvarez, 2010, 50. o.).

Ez az egészségügyi rendszerekre vonatkozó birodalmi politikai impulzus Kolumbia
és az 1993. évi 100. törvény által létrehozott rendszer számára helyi szinten is
megmutatkozott, az egészségügyi rendszer fejlődésének bizonyos pillanataiban.

Négy évvel az új rendszer 1993-as jóváhagyása után. Az Amerika-közi Fejlesztési
Bank munkadokumentumot tett közzé "Strukturált pluralizmus: Az egészségügyi
rendszerek reformjának innovatív modellje felé Latin-Amerikában" címmel
(Londoño & Frenk, 1997). A jelentést Juan Luis Londoño de la Cuesta készítette,
aki egészségügyi miniszter volt, és aki a Kongresszusban a 100. törvény
elfogadását irányította. Az 1993. évi 100. törvény sikeres elfogadása után Londoño
az Amerika-közi Fejlesztési Bank vezető közgazdásza lett. Elkísérte a mexikói
Julio Frenk, aki a kolumbiai kormánynak adott tanácsokat az egészségügyi
rendszer átalakításával kapcsolatban.
Az IDB-jelentés volt felelős a kolumbiai modell elméleti és technikai támogatásáért,
amely a privatizáció, az egészségügyi piac létrehozása és a piac állami
ellenőrzése közötti középutat javasolta, anélkül, hogy az utóbbi közvetlenül
biztosítaná a szolgáltatást. Ez a jelentés a latin-amerikai egészségügyi rendszerek
reformjának alternatíváját jelentette, amely négy független magra épült: moduláció,
finanszírozás, biztosítás és szolgáltatásnyújtás (Londoño & Frenk, 1997, 16-20.
o.).
A kolumbiai egészségügyi rendszer fejlődésének egy másik történelmi pillanatában
az Egészségügyi Világszervezet is legitimálta azt. 2000. június 21-én a WHO
kiadta a "Jelentés a világ egészségügyéről" című dokumentumot, amelyben az
1993. évi 100. törvény szerinti kolumbiai egészségügyi rendszer a 22. helyet kapta
a 191 értékelt egészségügyi rendszer közül. Sőt, ahogy Mario Hernández (2001, 2.
o.) kifejti, a kolumbiai egészségügyi rendszert a világ legjobb egészségügyi
rendszere közé sorolták.
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Latin-Amerika legjobbja, megelőzve Kubát, Chilét és Brazíliát. A modell a pénzügyi
méltányosság szempontjából is a legjobb rendszerként értékelték, a modell által
létrehozott különböző támogatások és a polgárok közötti szolidaritási transzferek
révén.
Az empirikus bizonyítékokon és az értékelés módszertanán túlmenően Hernández
(2001) számára a jelentés megmutatta a WHO hajlandóságát az egészségügyi
gazdaságtanról folytatott vitákba való bekapcsolódásra, amely elmaradt a
világszervezet mögött. Ugyanakkor a szerző kifejtette az egybeeséseket az 1987es WB-jelentés szerzői, akik az egészségügyi rendszer reformjainak irányvonalait
meghatározták, és a WHO értékelői között. Mivel Kolumbia az az ország, amely
szisztematikusan

adaptálta

a

Világbank

posztulátumait

az

egészségügyi

rendszerére, a kolumbiai reform ideológiai támogatottsága extrapolálható (Á. M.
Hernández, 2001, 2. o.).

Az egészségügyi rendszer megvalósításának értékelésére a kormány 1995-ben
hitelt vett fel az IDB-től a "Reformtámogatási program" (PARS) kidolgozására. Ez a
program a Harvard Egyetem ajánlásai alapján jött létre, amely tanácsot adott a
kormánynak az egészségügyi rendszer intézményi változtatásaival kapcsolatban;
ez az egyetemi központ az egészségügyi miniszterek képzésén túlmenően
folyamatosan értékelte és tanácsokkal látta el a kormányt az egészségügyi
rendszerrel

kapcsolatban

az

1993.

évi

100.

törvény

elfogadása

után

(Egészségügyi Minisztérium, dátum nélkül).

A PARS-program méltatta a szabályozott egészségügyi piac létrehozásában elért
eredményeket, és ajánlásai az állam egészségügyi szolgáltatások nyújtásában
való felelősségének csökkentésére irányultak. Az IDB 38 millió dollárt biztosított a
kölcsönszerződésben, a kolumbiai állami partner pedig 28,8 millió dollárt,
összesen 66,8 millió dollárt, amelyet 11 éven keresztül, 2008-ig nyújtottak.
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Bár a PARS az egészségügyi rendszer életképességének mélyreható értékelését
javasolta, a program eredményét az egészségügyi rendszer fejlődését tekintve
költséges kudarcnak minősítették (El Tiempo, 2010; Revista Semana, 2010). A
projekt fő következtetései a tőke számára hasznos formák létrehozása és a
korrupciós elemek elhomályosítása voltak azok számára, akik fenntartották a
rendszer kedvező értékelését, mint például Teresa Tono2 , aki a PARS igazgatója
volt, és később az Uribe-kormányban a szociális vészhelyzetről szóló rendeletek
kidolgozásában nyújtott tanácsot (Caracol Radio, 2010b).

2. (Poszt-)neoliberalizmusok Latin-Amerikában
A latin-amerikai neoliberalizmusról és annak meghatározásáról folytatott vita egy
összetett kérdés, amely a mindent jelentéstől a pontos meghatározás nélküli
szétfoszlásig terjed, ahol ellentmondásos fogalmak találkoznak. Nem teljesen
világos, hogy a neoliberalizmus a kapitalista szerkezetátalakítás jelenlegi pillanata
és szakasza, vagy a klasszikus liberális elmélet közgazdasági újrafogalmazása
(W. B. Stolowicz, 2009, 82. o.).
Annak elemzéséhez, hogy mi a neoliberalizmus és hogyan működik, túl kell lépni
azokon a nézőpontokon, amelyek a fogalmat gazdasági receptek összességére
redukálják. A neoliberalizmus adekvátabb értelmezése az, amely a konzervatív
hegemónia uralkodó stratégiájának részeként vizsgálja a kapitalista osztály
uralmának

és

engedelmességének

fenntartására,

amely

már

nem

csak

szélsőséges kényszerhez folyamodik, ami nem jelenti azt, hogy nem egy másik
erőforrás, hanem végső és finom mechanizmusokból, ahol maga az uralom
működik. Így érthetjük meg, hogy a neoliberalizmus hogyan mutatja magát egy

2 A

Javeriana Egyetemen végzett orvos, aki a Kaliforniai Egyetemen közegészségügy és
egészségügyi rendszerek szakon végzett posztgraduális tanulmányokat. Főleg a kolumbiai
egészségügyi rendszer és magánbiztosítók tanácsadójaként dolgozott, jelenleg pedig az
Egészségügyi Kiválósági Szervezet kutatási területének igazgatója ("Teresa Tono").
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"erős, jól strukturált és episztemológiailag megalapozott diskurzus".
(Dávalos, 2011, 15-16. o.).
Ebből a szempontból a neoliberalizmus nem csak a tőke földrajzi-térbeli
konfigurációinak felel meg (Harvey, 2007b, 360-364. o.), amelyek Latin-Amerikát a
tőke újrakonfigurálásának és átalakításának kísérleti laboratóriumaként használták
a felhalmozási folyamatok reaktiválása és válságainak megoldása érdekében
(Harvey, 2007a, 14. o.). 14); a neoliberalizmus inkább az osztályhatalom
visszaállítására és a tőke profitrátáinak újraindítására irányuló stratégiaként
értelmezhető, ahogy Gérard Duménil és Dominique Lévy fogalmaz (idézi Harvey,
2007a, 23. o.).

A konzervatív hegemónia azonban összetett stratégiát igényelt, hogy az
ideológiailag ellentétes kormányokat rávegyék a jobboldal reformprogramjának
elfogadására és végrehajtására. Stolowicz (2012) kifejti, hogy ez a stratégia a
Gramsci (2009, 164-172. o.) által konceptualizált ún. passzív forradalom keretein
belül helyezkedik el, amely a tőke reprodukciójának átalakítását jelenti; a
kizsákmányoltak napirendjének az uralkodó osztályok általi kisajátítását, hogy
javaslatukból kivonják a polgárellenes jelleget; és a rendszer értelmiségének
szerepét, hogy beépítse azokat, akik egy antagonista projektet képviselnek (W. B.
Stolowicz, 2009, 70. o.).

Latin-Amerikában bonyolult dialektika alakul ki a korábbi modell lerombolása amelyet az uralkodó stratégia a neoliberalizmus meghatározásaként fog megjelölni
- és a poszt-neoliberális konszenzus felé történő újjáépítése között, mint a korábbi
helyzet meghaladása. Minden egyes újjáépítés nem a neoliberális út kritikájaként
vagy elhagyásaként jelenik meg, hanem annak meghaladásaként, de annak
javítására és korrigálására, az uralkodó stratégia finomítására, a politikai
körülményeknek megfelelően.
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Ebben rejlik a legnagyobb nehézség a neoliberalizmus rögzített definíciójának
megállapításában, mivel ez egy olyan, a jobboldal által manipulált diskurzus, amely
képes befogadni és beépíteni a kritikákat, hogy javítsa és korrigálja azokat. Ebben
az értelemben beszélhetünk neoliberalizmusokról többes számban, valamint azok
alternatíváiról, amelyek "(poszt)neoliberalizmusokká" válnak. Az alábbiakban
röviden áttekintjük a Latin-Amerikára vonatkozó stratégiát.

2.1. A (poszt)neoliberalizmus stratégiája Latin-Amerikában3

A (poszt)neoliberalizmusok konszenzusa nem szinkronikus folyamat, és nem is
kronológiai egymásutániság. Az egyes országokban a végrehajtás a politikai
dinamikától és a konjunktúrától, valamint a kapitalizmus globális igényeitől függően
változik. Ebben az értelemben Kolumbia, Chile és Mexikó úttörők voltak a
(poszt)neoliberális konszenzus stratégiájában, az 1990-es évek elején általuk
támogatott szociális menetrendek révén.

Chilében a Concertación-kormányok alatt szociális piacgazdaságnak nevezték,
Mexikóban pedig szociálliberalizmusnak, amelyet Carlos Salinas de Gortari elnök
1988 decembere óta támogatott, és 1992 óta kormánydoktrína. Kolumbiában pedig
az 1991-es politikai alkotmányban rögzített szociális jogállami formulával.

A neoliberális ortodoxiával ellentétben a (poszt)neoliberálisok az államot nem
ellenségnek, hanem a kapitalista szerkezetátalakítás szövetségesének tekintik. Az
államapparátuson keresztül és a kolumbiai esetben a jogállami szociális állam tág
fogalmának kihasználásával ezt a diskurzust stratégiailag arra használták, hogy az
államnak a kapitalista szerkezetátalakítás szövetségeseként betöltött szerepét
álcázzák.
3

Ez a rész Beatriz Stolowicz Weinberger kutatásán alapul, aki kiterjedt kutatásokat végzett a
konzervatív hegemónia domináns stratégiáját alkotó egyes elemekről, valamint azok különböző
átalakulásairól és újrakonfigurációiról, amelyeket Latin-Amerikában minden szinten végbementek.
Emiatt az ismétlődő idézeteket elhagyjuk, és a szerző munkájára hivatkozunk (B. Stolowicz, 2012).
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mint a szociális kérdésekkel és az emberi arcú kapitalizmussal való törődés. Ez a
kapitalista válságok ingadozásának "tudományos" kidolgozása, hogy visszatérjünk
a középső útra, a szociáldemokrácia és annak mai fordítása, a harmadik út felé.

A harmadik út doktrínáját Tony Blair 1997 és 2007 között a jóléti állam válságának
alternatívájaként vette fel. Ezt a stratégiai gondolkodást használta Juan Manuel
Santos

is

1999-ben,

a

neoliberalizmus

és

az

állami

intervencionizmus

alternatívájaként, egy olyan ingadozásban, amely egyensúlyt teremt ezen
ellentétes pólusok között, és amelyet a következő szlogenben foglaltak össze:
annyi piac, amennyi lehetséges, annyi állam, amennyi szükséges. Ezt az elvet
alkalmazta elnöksége alatt (2010-2014), és továbbra is ezt az elvet használja az
esetleges újraválasztásáért folytatott politikai kampányában.

A (poszt)neoliberális konszenzus ideológusai azzal érveltek, hogy a piac nem
osztja el igazságosan a javakat, és hogy ezért ezeket a hiányosságokat, sőt a
"több állam" szorgalmazásával felmerült túlkapásokat is meg kell oldani, anélkül,
hogy a piac központi szerepét befolyásolnák, a tőkét érintetlenül hagyva. Ennyiben
az állam feladata, hogy biztosítsa a piac megfelelő működéséhez szükséges
feltételeket, anélkül, hogy a szegényeket teljesen kiszolgáltatná a szabad piacnak.
Éppen ezért az állam a mélyszegénységre összpontosító jóléti rendszert támogat,
hogy kapacitások és készségek tekintetében eszközöket biztosítson számukra a
tulajdonosi demokráciában való részvételhez, és ezáltal az esélyegyenlőség
társadalmi igazságosságának megvalósításához (Dubet, 2012).

Az állam által vezérelt szociális progresszivizmus olyan köz- és magánszféra
közötti partnerség, amely mentesíti az államot a közszolgáltatások és a szociális
javak nyújtása alól. A szociális szolgáltatások közvetlen nyújtásánál azonban
sokkal nagyobb feladatot kell ellátnia: szabályozni, felügyelni és ellenőrizni a
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a magánszektor feletti ellenőrzés, hogy a szegények ne engedjenek a piaci
erőknek.

A "(poszt)privatizációs" korszak felé halad: mert eltávolodik a neoliberális
korszakot jellemző privatizációs megszállottságtól, és a magánszolgáltatások
nyújtására irányuló célzott politikák kidolgozására összpontosít, abból kiindulva,
hogy azok jobban teljesítenek, mint az állami szektor.

A szociálpolitikákat állami forrásokból finanszírozzák, a munkavállalók és a
szegény osztályok fogyasztási forrásainak átcsoportosítása révén - béradók,
közvetett

fogyasztási

adók

és

szolgáltatáshozzáférési

díjak

révén.

A

magánszektornak kell garantálnia az alkotmányban rögzített alapvető jogokat.

A középosztályok mint a közszolgáltatások felhasználói/ügyfelei finanszírozzák a
szolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. De járulékaikkal és a fogyasztási adók
befizetésével finanszírozzák a rendkívül szegények közszolgáltatásait is az állam
által nyújtott támogatási rendszeren keresztül, a közforrásoknak a magántőke
felhalmozására történő közvetlen átcsoportosításának mechanizmusain keresztül.

Stolowicz több mint egy évtizedes elemzés után arra a következtetésre jutott, hogy
Latin-Amerika jelenlegi helyzetét a következők jellemzik: "esta[r] tanúja annak az
uralkodó stratégiának a sikeres megvalósulásának, amelyet húsz éven át a
kapitalizmus szerkezetátalakításának stabilizálása és legitimálása érdekében
hajtottak végre (...), és amelynek célja az volt, hogy Latin-Amerikát a tőke
reprodukciója számára előnyös, biztonságos és stabil térré alakítsa; tehát a
kapitalizmus stabilizálásának terévé, az egyre gyakoribb válságokban (...), amelyet
támogatói "poszt-neoliberalizmusnak" neveznek" (B. Stolowicz, 2012, 15. o.).

2.2. A neoliberális laboratórium és a sokk-doktrína a chilei honlapon.
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A neoliberalizmussal való első kísérletezésre Chilében került sor a "sokk-doktrína"
alkalmazásának bevezetésével (Klein, 2007, 109-139. o.). Ez a doktrína az Ewen
Cameron által a McGill Egyetem Allan Memorial Institute-ban végzett illegális
pszichiátriai kísérletekből ered, amelyeket az amerikai Központi Hírszerző
Ügynökség (C.I.A.) finanszírozott, és amelyek kulcsszerepet játszottak az amerikai
hadsereg korabeli kínzási technikáiban (Klein, 2007, 49-78. o.).

Ezek a kísérletek abból álltak, hogy az alanyokra terápiát alkalmaztak, többek
között érzékszervi és alvásmegvonás, fulladásérzés és más, hosszabb időn át
tartó terápiák révén. A kísérletek olyan sokkos állapotot eredményeztek az
alanyokban, hogy az elméjüket "tabula rasa"-vá változtatták. Milton Friedman4 úgy
vélte, hogy a társadalmakban hirtelen bekövetkező sokkok a legjobb pillanatok a
piac elsőbbségét szolgáló strukturális reformok bevezetésére (Klein, 2007, 79-89.
o.).
A különböző események - például a déli kúp katonai diktatúrái; természeti
katasztrófák, mint a Katrina hurrikán az Egyesült Államokban vagy a szökőár Srí
Lankán; az olaj geopolitikai ellenőrzéséért folytatott birodalmi háborúk, mint például
Irak - történelmi áttekintése alapján Naomi Klein (2007) szoros kapcsolatot talált a
társadalmi és kollektív sokkállapotok és az ilyen katasztrófák bekövetkeztével egy
időben vagy közvetlenül azután végrehajtott gazdasági reformok között.
Az első neoliberális laboratóriumot Chilében Augusto Pinochet tábornok fasiszta
katonai puccsával vezették be. 1973. szeptember 11-én a CIA által finanszírozott
Moneda-palota elleni bombatámadás véget vetett Salvador Allende szocialista
projektjének, és a "katasztrófakapitalizmus" új korszakát nyitotta meg (Klein, 2007,
109-111. o.).
közgazdasági Nobel-díjas és a monetarista "neoliberalizmus" egyik vezető képviselője - a
Chicagói Egyetem közgazdasági karának professzora volt, és Pinochet diktátor tanácsadója
gazdasági kérdésekben (Klein, 2007).
4
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A Pinochet katonai diktatúrájából eredő társadalmi és kollektív sokk lehetőséget
teremtett a strukturális gazdasági reformok bevezetésére, amint azt Milton
Friedman a Chicagói Egyetemen tartott előadásaiban bejelentette. A diktatúra
szétzilálta a kollektív alanyokat, a szakszervezeteket, a baloldali pártokat, a népi
szervezeteket, egy olyan társadalomban, amelyet a kommunista-marxista ellenség
elleni

keresztes

hadjáratában

a

Lautaro

brigád

(DINA)

megsemmisítési

politikájának hatókörétől rettegett (Klein, 2007, 139-144. o.).

Milton Friedman "chicagói fiúk" néven ismert tanítványai a Katolikus Egyetem chilei
közgazdászainak egy csoportja voltak, akik a Chicagói Egyetem közgazdasági
karán tanultak. Mentorukkal együtt a Pinochet-diktatúrában ideális lehetőséget
találtak a neoliberális ortodoxia strukturális reformjaira. A diktátor utasítására a
chilei társadalomban strukturális változásokat vezettek be, az alárendelt osztályok
ellenállása és ellenállása nélkül. A radikális változás a felhalmozás mintájának és
az azt támogató társadalmi intézményeknek a lerombolásában állt. Az ECLAC
importhelyettesítő modelljét az egyéni szabadságot garantáló új szociális rendszer
váltotta fel.

A "Tégla" néven ismert reformcsomag célja a neoklasszikus gazdaság ideális
modelljének megteremtése volt: szabad piac a szabadság megvalósítása
érdekében.

Ehhez

deregulációjára

és

a
az

privatizáció
állam

agresszív

megszüntetésére

folyamatára,
volt

szükség

a

gazdaság
a

szociális

szolgáltatások nyújtásában (Klein, 2007, 112. o.).

A chilei diktatúra a déli kúp országaira, Uruguayra, Argentínára és Bolíviára is
átterjedt, hasonló reformokkal, különböző léptékben (Á. J. Estrada, 2004, 34. o.;
Klein, 2007, 123-131. o.).
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2.3. A neoliberalizmustól mint monetarizmustól a washingtoni
konszenzusig mint (poszt)neoliberalizmusig
A világkapitalizmus gazdasági válsága az 1980-as évek elején jelentős hatással
volt Latin-Amerikára, és mélyreható következményekkel járt. Az úgynevezett
Az "elveszett évtizedet" a katonai diktatúrák és a tekintélyelvű kormányok által
vállalt külföldi adósságválság jellemezte, amely kikényszerítette az összeomlást,
és megnyitotta a "polgári demokrácia" modelljére való átmenet ciklusát.

A valuta- és árfolyam-instabilitás okozta válság elhárítása, valamint a regresszív
jövedelem-újraelosztási politikák felváltása érdekében az IMF a következő
javaslatot tette
A "konjunkturális kiigazítás" célja az volt, hogy a válságot a gazdasági növekedés
irányába terelje. A kiigazítás a monetáris és árfolyam-politikára összpontosított az
infláció csökkentése, valamint a fizetési mérleg és az államháztartás egyensúlyba
hozása érdekében. A konzervatív hegemónia diskurzusában ezeket az 1980-as
évek monetarista reformjait "neoliberalizmusnak" fogja nevezni (Á. J. Estrada,
2004, 35-36. o.).
1989-ben találkozót tartottak e politikák fejlődésének áttekintésére, amelyen részt
vettek az IMF, a Világbank, az IDB, az amerikai kormány és kongresszus tagjai, a
Federal Reserve Board és a világ különböző részeiről érkező szakértők egy
válogatott csoportja (Á. J. Estrada, 2004, 41. o.). A találkozó következtetéseit John
Williamson összegezte a "What Washington Means When It Means When It Means
When It Means Economic Reforms" című dokumentumban, amely csak 1996-ban
vált "washingtoni konszenzus" néven ismertté (W. B. Stolowicz, 2009, 87. o.).

Így a monetarista neoliberalizmust a "washingtoni konszenzus" váltotta fel, amely a
latin-amerikai kormányok gazdaságpolitikai programjává vált, Kuba kivételével, a
kapitalizmus globális piac megteremtése felé való előretörése idején.
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2.4. A "washingtoni konszenzustól" mint neoliberalizmustól a
Világbank-jelentés (poszt)neoliberalizmusáig: "A washingtoni
konszenzuson túl ".
Az 1990-es évek gazdasági válságai, amelyek Mexikóban kezdődtek (1994), a
tequila-effektus, amely aztán átterjedt Brazíliára (1998), a szamba-effektus, majd a
tangó-effektus Argentínában (2001), új kihívások elé állították az uralkodó
osztályokat, hogy megőrizzék osztályhatalmukat és hegemóniájukat, amelyet a
neoliberalizmus elleni népi mozgósítások növekedése megkérdőjelezett.
Miután 1997-ben távozott Bill Clinton elnök gazdasági főtanácsadói posztjáról
(1993-2001), Joseph Stiglitz a Világbank alelnöke és vezető közgazdásza lett, aki
az első "anti-neoliberális kiáltvánnyal", az "1997-es világfejlesztési jelentés: Az
állam a változó világban" című dokumentummal váltott ki hatást. A jelentés a
továbbiakban bírálta a "washingtoni konszenzus" makrogazdasági politikáját.

Ezt a diagnózist egészíti ki a kifejezetten Latin-Amerikának szentelt jelentés,
amelyben a neoliberális modell meghaladásának tendenciája kerül kifejtésre "A
washingtoni konszenzuson túl" címmel. Ideje az intézményi reformnak", 1998. A
jelentést Guillermo Perry írta, aki a kolumbiai alkotmányozó nemzetgyűlésben
eltöltött idő után 1991-ben a Világbank Latin-Amerikáért és a Karib-térségért
felelős regionális irodájának vezető közgazdásza lett (W. B. Stolowicz, 2009, 84.
o.).

A latin-amerikai jelentés bátran alkalmazta azt a stratégiát, hogy a "washingtoni
konszenzust" a leküzdendő "neoliberalizmusként" azonosítja, a régió kormányaira
gyakorolt külső kényszerítésnek tekintve azt, és a hiányt a
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az IMF által előírt pénzügyi szabályozást, amely eközben kiengesztelte a
Világbankot és az IDB-t az említett gazdaságpolitikákért való esetleges
hibáztatásért.

Diagnózisa a "rossz kormányokra" összpontosított, tekintettel az állandó
törvénytelenségre és a tulajdonjogok bizonytalan védelmére, az információhiányra,
amely átláthatósági politikát követel, a korrupt bürokráciára és a politikai osztályok
érdekeinek

fennmaradására,

amelyek

a

választási

gépezeteknek

és

a

klientelizmusnak vannak alárendelve. A jelentés szerint ez a környezet elriasztja a
külföldi befektetéseket, gyengíti a növekedést és nem oldja meg a szegénység
problémáját (W. B. Stolowicz, 2009, 87-88. o.).
A Világbank jelentésében szereplő elemzés a neoliberalizmus erős kritikáját
fogalmazta meg, amely nem foglalkozott a gazdasági reformok társadalmi
költségeivel.

A

javaslatot

"(poszt)neoliberalizmusként"

mutatták

be,

mivel

alternatívát javasolt a neoliberális ortodoxia és a populista, marxista modell között.
A cél az volt, hogy megtaláljuk a középutat a szélsőségek ingadozásában,
amelyben a kapitalizmus történelmi változásait konceptualizálják. Ezek a
jelentések

a

gazdasági

liberalizmus

posztulátumainak

korrekciójára

és

kiigazítására vonatkozó előírásokat fogalmaztak meg, nem támadva vagy tagadva
azokat, hanem finomítva és a tőkefelhalmozáshoz igazítva azokat (B. Stolowicz,
2012, 16-17. o.).

Az 1998-ban Santiago de Chilében tartott második amerikai csúcstalálkozón
előrelépés történt a "Santiagói Konszenzus" felé, amely a neoliberalizmussal
szemben állt.
"Washingtoni konszenzus" (Á. J. Estrada, 2004, 43. o.). Ez egy politikai
megállapodás volt, amely új gazdasági receptek elfogadásáról szólt, amelyek
felülírják a korábbiakat, és így kezelik a kormányzhatóság válságát a
neoliberalizmus népi elutasításával szemben. Ez a csúcstalálkozó nem egy antineoliberális vagy poszt-neoliberális stratégiát javasolt, hanem inkább a kapitalista
szerkezetátalakítás általános irányvonalait határozta meg.
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Ez a szerkezetátalakítás olyan reformokat igényelt, amelyek leküzdik az IMF túlzott
ökonómiáját, amelynek keretében intézkedéseket kellett elfogadni "az oktatáshoz,
az egészségügyhöz, a vidéki infrastruktúrához, az igazságszolgáltatáshoz, a
bűnözés és a kábítószerek felszámolásához, a polgári biztonsághoz, a rendszerek
megfelelő működéséhez, a városi és vidéki stratégiákhoz, valamint az energia-,
ivóvíz- és kommunikációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében" (Á. J.
Estrada, 2004, 43. o.).

Röviden, a (poszt)neoliberális konszenzus stratégiája strukturális reformokat
követel meg annak érdekében, hogy kihasználhassák a globalizációs folyamat
előnyeit és a latin-amerikai termékek világpiacra való beilleszkedését. Ehhez a
folyamathoz külföldi tőkebefektetésekre van szükség, amelyek pénzügyi és
technológiai támogatást nyújtanak, és hozzáférést biztosítanak a világpiacokhoz az
államcsőddel szemben.

Ehhez

olyan

politikákat

kellett

kidolgozni,

amelyek

vonzzák

a

külföldi

befektetéseket és biztosítják a befektetők bizalmát. Ehhez kedvező üzleti
környezetet kellett teremteni, alacsony költségvetési hiányt, a külföldi adósság
visszafizetését,

valamint

az

állam

hatékonyságának

megerősítését,

a

közszolgáltatói funkcióknak az igazságszolgáltatásra és a biztonságra való
visszaszorítását (B. Stolowicz, 2012, 18. o.).

2.5. A neo-fejlesztés mint a jelenlegi poszt-neoliberális
A demokratikus nyitás lehetővé tette a baloldali pártok felemelkedését az
államhatalomba, és széles körben elterjedt várakozás volt, hogy "korszakváltás"
tanúi

leszünk,

amelyben

az

új

kormányok

reményeink

szerint

sikerül

felülkerekedniük a régióra kényszerített neoliberális modellen.

De ahogy Stolowicz (2012, 18. o.) kifejti, a jobboldal nem dogmatikus, és ahogyan
a

katonai

diktatúrákban

lehetőséget

látott

arra,

hogy

érvényesítse

gazdaságpolitikáját, az új demokratikus rendszerek új lehetőséget jelentenek.
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A demokratikus játék új szabályai szerint a kapitalista szerkezetátalakítást lehetővé
tevő "gazdasági reformokat" kellett előmozdítani.

A paradoxont azonban az okozta, hogy Latin-Amerikában olyan baloldali nemzeti
kormányok alakultak, amelyek ugyanazt a gazdasági menetrendet követik, mint a
jobboldali nemzeti kormányok. Az államot azzal bízták meg, hogy garantálja a
birtokbavétel útján történő felhalmozás folyamatát (Harvey, 2004b, 73-90. o.),
amely az extrakcionista exporttípusra épül, transzgenikus monokultúrákra; nyílt
bányászati

megaprojektekre;

energiatermékek

-

olaj,

gáz,

vízenergia

-

kiaknázására; a biodiverzitás exportjára; valamint a közlekedési és kommunikációs
infrastruktúra kiépítésére, amely csökkenti a kitermelés költségeit, felgyorsítja a
tőkeáramlást és az áruk forgalmát.
Ez a neofejlődés a társadalom és az állam mélyreható átalakulását eredményezi a
liberális-polgári modellen belül, ahogy Stolowicz fogalmaz:
"Mind a progresszív kormányokkal rendelkező "neo-fejlesztő" országokban, mind
pedig azokban, ahol a stratégiát ilyen diszkurzív töltet nélkül hajtják végre, a
társadalom és a kapitalista hatalom gyakorlása olyan hosszú távú hatásokkal jár,
amelyek a politikai elmélet hagyományos fogalmaival nem magyarázhatók.
Egyfelől szakít a modern liberális állam alapjaival, amely az univerzalitás
érdekében formálisan megteremti a köz- és a magánügyek szétválasztását;
olyannyira, hogy a korrupció fogalma értelmét veszti. Nemcsak arról van szó, hogy
nincs viszonylagos állami autonómia, hanem egy új patrimonializmusról, amelyben
a magánszektor közvetlenül, nyíltan és törvényesen uralja a közszférát. Ezért a
köz- és magánszféra közötti partnerségek nem azonosak a vegyes gazdasággal. A
poszt-neoliberalizmussal egyfajta transznacionalizált neo-oligarchikus jogállammal
állunk szemben, amely nyíltan a nagy (transznacionális) tőke felé orientálódik, még
akkor is, ha az a szociális szférát finanszírozza. Megtartja a liberális formák burkát,
mint például az időszakos választások és a három hatalmi ág, de amelyek
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a tőkének alárendelve a "nemzeti fejlesztési érdek" (amely denacionalizáló) és a
politika és a gazdaság juridizációja által behatárolva" (B. Stolowicz, 2012, 29. o.).

A

transznacionalizált

neo-oligarchikus

jogállamban

a

"közigazgatás"

a

"menedzsment" modellje szerint konfigurálódik, amely a merkantilista gyakorlatok
államon belüli bevezetéséből áll (C. Giraldo, 2013, 34. o.). Az államapparátus e
formájának kialakítását a Latin-Amerikai Fejlesztési Közigazgatási Központ (CLAD)
vezette.

E megközelítés szerint a közigazgatás a piaci gazdálkodás magánracionalitásához
közelít. A közszolgáltatások - például az oktatás vagy az egészségügy nyújtásáért felelős állami intézmények a funkciók dekoncentrációjának jogi formái
alapján a piacon működő autonóm és független szervként jönnek létre. A
megjelenése a
az

állami

kórházak

"menedzserei",

akik

a

pénzügyi

nyereségesség

maximalizálására törekednek. A vezetők a számlázásra és a költségcsökkentésre
irányulnak. A rákényszerített racionalitás a menedzser figuráját teszi alanyává, aki
a beteget ügyfélnek, az egészségügyi dolgozókat pedig inputnak tekinti. Az állami,
piacosított szolgáltatássá redukált egészségügyet hatékony feltételek mellett kell
biztosítani. Ily módon a vezetők olcsóbb ráfordításokkal (egészségügyi dolgozók)
több ügyfél (beteg) egészségügyi ellátását segítik elő (C. Giraldo, 2013, 35. o.).
A szociálpolitika tekintetében egy másik kiemelendő szempont az a tendencia,
hogy a politikai döntéshozatali folyamatot és annak végrehajtását szétválasztják
egymástól. Itt zajlik a privatizációs folyamat, ahol a végrehajtás az autonóm állami
szervektől átkerül a magánszektorhoz, a nem kormányzati szervezetek, a civil
szervezetek, a közösségi és vallási szervezetek, a magánszektor, valamint a
művészek és sportolók új társadalmi vezetése részvételével,
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általában a filantrópok, akik a szociális politikák modelljét a magánszektorból vagy
a közszférával partnerségben, magáncélú haszonszerzés céljából erősítik.

Az új államforma és a felhalmozás mai rendszere alatt a szociálpolitikák
konfigurációja a legszegényebbeket célzó, célzott jóléti programok végrehajtására
irányul, ahol a munkavállaló a társadalom kiváltságos tagjává válik, mivel
rendelkezik azokkal a forrásokkal, amelyekkel megvásárolhatja a szükségleteinek
megfelelő közszolgáltatásokat. Ezért a közkiadásokat csak a szegényekre kellene
fordítani.

A szociális jogok árucikkekké válnak, amelyekhez egy kereskedelmi kapcsolaton
keresztül jutunk hozzá, mivel fogyasztásuk alapján fizetnek értük. Ily módon
felhígult az az állami kötelezettség, amelyet a polgárok a jóléti állam konfigurációja
alatt az állam felé vállaltak, amikor az adófizetés az állam felé a közszolgáltatások
nyújtására vonatkozó kötelezettséget generált (C. Giraldo, 2008, 43. o.). Ebből
adódik a patrimoniális állampolgárság, amely azon egyének körére korlátozódik,
akiknek sikerül "pénzügyi normalitást" létrehozniuk, hogy szembenézzenek a
társadalmi kockázatokkal, ahogy Lordon és Lo Vuolo (idézi G. C. A. Giraldo, 2007,
263. o.).

A nem az alárendelt osztályokat, hanem a "pénzügyi normalitást" el nem ért
kiszolgáltatott csoportokat célzó szociálpolitikának lehetővé kell tennie számukra,
hogy kielégíthessék a közszolgáltatások - oktatás, egészségügy, lakhatás és az
összes úgynevezett házi közszolgáltatás (víz, villany, csatornázás stb.) hiányosságait. Szembesülve azzal a társadalmi kudarccal, hogy a piac nem
termelékeny, felhatalmazást kap arra, hogy ingyenes mechanizmusokat dolgozzon
ki az ilyen szolgáltatásokhoz való hozzáférésre. De nem elég szegénynek lenni,
hanem az állam szemében annak is kell lenni. Ilyen körülmények között az állam
köteles biztosítani a "létfontosságú minimumot", hogy a szegények ne adják meg
magukat a társadalmi kudarcoknak. Ez a megközelítés a
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a Latin-Amerika-szerte terjedő szociális segélyprogramok, mint például a Családok
akcióban Kolumbiában, a Bolsa Familia Brazíliában és az Oportunidades program
Mexikóban (C. Giraldo, 2008, 188. o.). A (poszt)neoliberális kánont követő
szociálpolitika iránya mindenki, köztük a szegények piaci részvétele. Ahogy
Giraldo elmagyarázza:

"Célzott segítségnyújtás a szegényeknek, hogy kikerüljenek a helyzetükből,
foglalkoztathatóság, hogy az emberek gyorsan elhelyezkedhessenek, ha elveszítik
a munkájukat, a különbségek elismerése, hogy ne legyenek kirekesztve etnikai,
nemi vagy kulturális alapon, (...) [célja] a sebezhetőség csökkentése, eszközeik,
különösen a humán tőkéjük megsokszorozása, a felhatalmazásuk növelése (...) és
végül biztosítási piacok a "nem szegények" számára, hogy fedezzék szociális
kockázataikat" (C. Giraldo, 2008, 188. o.).
Ezekből az elemekből kiindulva a kapitalista világrendszer, az imperializmus és a
latin-amerikai (poszt)neoliberalizmus stratégiája adja a kiindulópontot a kortárs jog
konfigurációjának elemzéséhez, amely, mint azt részletesen látni fogjuk, szorosan
kapcsolódik az imént vázolt folyamatokhoz.

Ezeknek a történelmi változásoknak és átalakulásoknak azonban alig vagy
egyáltalán nincs jelentősége a jog dogmatikája szempontjából, amit itt "pozitivista
tévedésnek" nevezünk. És amikor ez megtörténik, akkor a jog új jelenségekhez
való alkalmazkodásának diszkurzív kidolgozása révén kerül feldolgozásra, mint
például a globalizáció esetében (M. M. A. Restrepo, Escobar, Rincón, & López,
2012, 3. o.).
A következőkben röviden leleplezzük a "pozitivista tévedést", majd teret engedünk
annak a megközelítésnek, amely ezt a tévedést igyekszik megcáfolni, a kortárs
jognak a kapitalista felhalmozás jelenlegi pillanatához való viszonyában való
megértése felé, és a "tőke számára hasznos jog" kategóriájával való elszámolás
felé.
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3. A pozitivista tévedés: A liberális-polgári modell modern törvénye
A jog és a jogtanítás "tudományos" elemzésében a "jogi pozitivizmusok"
paradigmája az uralkodó, többes számban, a különböző áramlatokból és
perspektívákból származó változatos fejleményeket tekintve (Aragón, 2009, 288.
o.). Különbségeiken és árnyalataikon túlmenően a különböző pozitivizmusok
három

központi

feltételezésben

osztoznak,

amelyeket

Calvo

(2002)

a

következőképpen ír le:

"1) Analitikus szempontból kidolgozzák a jog fogalmi jellegének leírását,
érzékenyen reagálva a jogrendszerek közötti különbségekre, de mindenképpen
kiemelve a "jogi" erős autonómiáját;
2) A jog fogalmi fejlődése elvonatkoztat a létező jogrendszerektől, és ehelyett a
jogrendszerek

leírásával

foglalkozik,

mint

egy

államhatalomtól

kiinduló

szabályrendszerrel;
3) A jog, mint a tanulmányozás tárgya, fogalmi-elemző apparátusából kiindulva a
lét általános elméleteként íródik le, és nem azzal foglalkozik, hogy a jognak hogyan
kellene lennie".
Ebből a szempontból a modern jogot a lehető legnagyobb mértékben korlátozni
kell, hogy ne avatkozzon be a szabadon kibontakozó gazdasági folyamatba,
amelyet a társadalom rendelt el.
a piac "láthatatlan keze". Csak a modern jog feladata, hogy biztosítsa, hogy az
"ökonómia" spontán szabályai szabadon és korlátlanul működjenek, és így
társadalmi rendet teremtsenek.

Ezt a jogfelfogást egészíti ki a jogi racionalizmus filozófiai áramlata és annak
különböző aspektusai, a iusnaturalista felfogástól kezdve Kant jogelemzésén
keresztül, és amely Hans Kelsen posztulátumaival éri el legnagyobb fejlődését (de
la Torre, 2006). Villoro a jogi racionalizmust a következő posztulátumokkal jellemzi:
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"(1) A jogot ismert szabályok összességének tekintjük.
racionálisan, a tapasztalatok tanulságainak figyelembevétele nélkül;

2) Ez a szabályrendszer az ember racionális természetén alapuló, tökéletesen
egymásra épülő racionális rendszert alkot;

3) a normarendszer megváltoztathatatlan és egyetemes, az egész emberi
társadalomra érvényes, függetlenül annak körülményeitől;
4) minden pozitív jognak a lehető legközelebb kell kerülnie a racionalista normatív
rendhez, ez lesz a modell vagy eszmény, ugyanakkor minden pozitív jog
érvényességének alapja; és a történelmi körülmények, amelyek az egyes pozitív
jogoknak egyediséget adnak, nem igazolják a nekik megfelelő jegyzeteket;
ellenkezőleg, olyan okoknak tekinthetők, amelyek megakadályozzák a pozitív jog
fejlődését, amíg az ideális normatív renddé nem alakul át" (idézi de la Torre, 2006,
66. o.).

A liberális-polgári paradigma szerint az államot a piaci viszonyok egyfajta
"döntőbírójaként" képzelik el, anélkül, hogy felhatalmazást kapna társadalmi vagy
gazdasági kezdeményezésekre. Ebben az értelemben az egyetlen engedélyezett
"kezdeményezés" az lenne, amely a társadalmi rend "természeti törvényeinek",
azaz a kapitalista gazdaság törvényeinek garantálására irányul.

Az individualista eszmény és a piac biztonsága megköveteli, hogy a jognak
formális, racionális jellege legyen. Max Weber (2012 [1902], 648-660. o.) nyomán
a jog mint formális rendszer differenciált és a gazdasági, társadalmi és politikai
szükségletektől független, ugyanakkor racionális rendszerként jelenik meg, mivel
létrehozásának

és

alkalmazásának

mozzanatai

függetlenek

az

etikai

imperatívuszoktól, a haszonelvű szabályoktól, a gazdasági szükségletektől vagy a
politikai kényelemtől.

83

Ha a jogot a kapitalista termelési móddal és annak történelmi fejlődésével, mint az
imperializmus és a (poszt)neoliberalizmus konfigurációjával összefüggésben
elemezzük, akkor nyilvánvalóvá válik "téves" jellege, mint olyan ideológia, amely
elrejti a piaci szabadság rendje által megszabott uralmat.

Ez a "tévedés" viszont a jog folyamatosan aktualizált mitikus konstrukcióját
magyarázza, ahogy Fitzpatrick a kortárs jogelmélet egyik legnagyobb hatásúnak
tartott műve, H. L. A. Hart jogfelfogása kapcsán kiemelte (Fitzpatrick, 1998, 196225. o.). A mitikus jelleg azonban nem korlátozódik a jog elméleti és analitikus
konstrukcióira, hanem abban is, ahogyan a tőke uralmi és kizsákmányolási
viszonyait naturalizálják és normalizálják.

4. Modern jog marxista szemszögből: a tőke számára hasznos jog
A marxista szemléletű jog, állam és politika kutatása megismétli a redukcionista
közhelyeket, például azt, hogy Marx elemzései egy "közgazdász" elemzései voltak,
hogy kizárólag a "közgazdaságtan", hogy kizárólag a
"gazdasági tényező" a társadalomban.
Többször állítják, hogy Marx végső soron a kizsákmányolás teoretikusa volt. Azt
állítják, hogy a hatalom, a politika és a jog kérdése hiányzik a művéből; hogy nincs
marxista elmélete a jogról; hogy a polgári törvényesség csupán a társadalom
gazdasági szerkezetének "tükörképe"; vagy hogy a jog az uralkodó osztály
ideológiájára redukálódik.

Ahhoz, hogy a modern jog kérdését a maga komplexitásában, marxista
szempontból elemezzük, két olyan előfeltevésből kell kiindulnunk, amelyek
túlmutatnak a polgári akadémikusok vagy ortodox marxisták felszínes nézetein,
akik a redukcionizmusok és leegyszerűsítések ismételgetésére szorítkoznak.
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Marx, és a modern jog, állam és politika heterodox elemzései.
Az első premissza az, hogy az állam és a jog kérdése nem redukálódik a struktúraszuperstruktúra viszonyra, ahol az államot és a modern jogot a gazdasági struktúra
puszta "tükörképeként" vagy "visszatükröződéseként" fogják fel (Borón, 2000, 292296. o.; Kohan, 2013, 437. o.; V. A. Sánchez, 2006, 7. o.).

A második premissza pedig az, hogy az állam elemzése nem oldódik fel egy olyan
típusú

matematikai

osztályuralom"

egyenletben,

(Hobsbawm,

mint:

2011c,

64.

"állam
o.),

=
és

kényszerítő
mi

hatalom

hozzátennénk,

=

hogy

osztályuralom a jogon keresztül.

Az ilyen redukcionizmusok leküzdése érdekében azt javasoljuk, hogy a modern
jognak

a

kapitalizmus

történelmi

folyamatából

kiinduló

szükséges

konceptualizációjában haladjunk előre, ami lehetővé teszi számunkra, hogy
megértsük a "tőke számára hasznos jog" elemzési kategóriáját. E tekintetben Marx
a politikai gazdaságtan kritikájához való hozzájárulás előszavában rámutatott:

"Kutatásaim arra a következtetésre vezettek, hogy a jogviszonyok, akárcsak az
államformák, nem érthetők meg önmagukban, sem az emberi szellem úgynevezett
általános fejlődéséből, hanem éppen ellenkezőleg, az élet anyagi feltételeiben
gyökereznek, amelyek egészét Hegel, követve a XVIII. századi angolok és franciák
előzményeit, a következő név alatt foglalja össze
"civil társadalom", és hogy a civil társadalom anatómiáját a
Politikai gazdaságtan" (Marx, 1974 [1859], 182. o.).

Ez a Marx-idézet világossá teszi, hogy a jog marxista elemzése elhatárolódik a
pozitivista tévhittől, amennyiben nem kizárólag a jogra vagy a jognak mint zárt és
teljes rendszernek a felfogására összpontosít, hanem elemzésének a történelmi
fejlődésen kell alapulnia, a "politikai gazdaságtantól", ami azt jelenti, hogy a joggal
kapcsolatban más kérdéseket is fel kell tenni, és a jog területét egészében kell
látni.
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A jogrendszer nem korlátozódik a jog vagy a jogrendszer szűk terére.

4.1. A tőke és annak misztifikálása: az árufetisizmus
A tőke Marx számára nem egy rögzített entitásként, konkrétan megragadható
dologként vagy egyszerű gazdasági kategóriaként definiálódik. Ez egy olyan
kapcsolat, ahol a pénzt a termelési és a körforgási folyamatba helyezik, hogy az
még több pénzt termeljen (Harvey, 2012, 41. o.). Ebben az értelemben a
kapitalisták különböző szerepeket ölthetnek magukra: finanszírozók, kereskedők,
földtulajdonosok, haszonélvezők, tőzsdeügynökök, sőt még az állam is, ahol
társadalmi kapcsolataikban mindegyikük profitra törekszik (Harvey, 2012, 41. o.).
A tőke az emberi élet reprodukciójának egy sajátos formáját alakítja ki és
strukturálja, amely a kizsákmányolás és az uralom viszonyain alapul. Marx a
tőkéről szóló tanulmányában kifejtette, hogy elemzésének a klasszikus politikai
gazdaságtanhoz képest újszerű eleme a tőkét alkotó élő munka és a felhalmozott
(holt) munka közötti megosztottságról szóló posztulátumában rejlik. "Mi a
felhalmozott tőke növekedése? A felhalmozott munkaerő növekedése az élő
munkával szemben" (K. Marx, 1974 [1867], 121. o.).
Az élő és a holt munka közötti dialektikus viszonyban Marx a "vámpír "5 figurájával
való összehasonlítást vezette be a tőke kizsákmányolásának és uralmának
megjelenítési módjaként. Ezzel kapcsolatban kijelentette:

5

Ahogy Neocleous (2013) kifejti, a posztmodern elemzések és a "zombi" kapitalizmusról szóló
legújabb irodalom a marxi "vámpír" alakját metaforikus irodalmi eszközként értelmezte, amely a
kapitalizmus elemzésének diszkurzív elemévé redukálódott. A szerző azonban McNally (2012, 1011. o.) elemzéseihez hasonlóan amellett érvelt, hogy a vámpír figurája Marxnál nem egyszerűen
irodalmi eszköz, hanem képzeletbeli példája az uralom és kizsákmányolás erőszakának, amely
végül naturalizálódott és normalizálódott, egyfajta közgondolkodást alakítva ki, ahol a "zombi" vagy
a "vámpír" alakja, amely elsőre egzotikusnak, sőt mitológiai jellegűnek tűnik, a tőkefelhalmozás
folyamatának konkrét reprezentációját tárja fel.
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"A kapitalista a munkaerőt napi értékéért vásárolja meg. Tehát az övé a használati
értéke egy napra, és vele együtt a jog, hogy a szolgálatában áló munkást egy napra
munkára kényszerítse. De mit jelent a napi munka? Természetesen kevesebb,
mint egy naptári nap. Mennyivel kevesebb? A kapitalistának megvannak a saját
elképzelései erről az utolsó Thule-ról, a munkanap e szükséges határáról. Mint
kapitalista, ő nem más, mint a tőke megtestesülése. Az ő lelke a tőke lelke. A
tőkének pedig egyetlen életösztöne van: az ösztön, hogy növekedjen, hogy
értéktöbbletet teremtsen, hogy állandó részesedésével, a termelési eszközökkel a
lehető legnagyobb tömegű többletmunkát szívja fel. A tőke halott munka, amely
nem tudja, hogyan táplálja magát, mint a vámpírok, csak úgy, hogy élő
munkát szív be, és amely annál tovább él, minél több élő munkát szív be"
[kiemelés hozzáadva] (K. Marx, 1974 [1867], 178-179. o.).
A tőkefelhalmozás és a kisajátítással történő felhalmozás formáinak velejárója az
erőszak, amely Marx számára nem korlátozódik egy bizonyos egyén feltételezett
rosszindulatának vagy néhány féktelen kapitalista bizonyos erkölcsi deficitjének
kifejeződésére. Az erőszak a kapitalizmus mint termelési mód objektív feltételeiben
benne rejlik, függetlenül a tőkés jó vagy rossz akaratától. A tőkés tiszteletben
tarthat minden, az állam által meghatározott munkaügyi garanciát, sőt lehet olyan
munkáltató, aki "méltósággal" bánik a dolgozóival. A termelőeszközök feletti
magántulajdonnal azonban a kapitalista növeli a vagyonát, míg a munkás a
munkaerejének árucikként való értékesítésétől függ majd, ami objektíven az erő és
az erőszak gyakorlásaként jelenik meg előttünk (S. C. Pérez, 2013, 4-6. o.).
A tőke uralma és kizsákmányolása azonban nem csak erőszakkal működik, hanem
a személytelen uralom formáin is alapul, amely elvileg nem igényel közvetlen
fizikai kényszerítést. A tőke uralmának sajátossága a rejtőzködés formája az
automatizált és reflektálatlan hétköznapiságban és az áruvásárlás és -eladás
ismétlődésében, amely
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megerősíti uralmát a fetisizmuson keresztül. Ahhoz, hogy megértsük a tőke
uralmát, röviden összefoglaljuk az értéktörvényt, amely a szabad piaci csere alá
rejtett uralmi és kizsákmányolási mechanizmusnak ad otthont.
Marx a Tőkében egy absztrakt fogalomból, az értékből indult ki, ugyanakkor az
áruformában konkretizálódott (Harvey, 2010, 15. o.). "Azoknak a társadalmaknak a
gazdagsága, amelyekben a kapitalista termelési rendszer uralkodik, úgy jelenik
meg előttünk, mint "az áruk hatalmas arzenálja" és az áru mint annak elemi
formája" (C. Marx, 1974 [1867], 3. o.). A kapitalista rendszerben az áruk az emberi
szükségleteket kielégítő tárgyak, amelyek a természet átalakítására irányuló
társadalmi tevékenység, az emberi munka termékei.
A cserekapcsolatokban az áruk értékként nyilvánulnak meg, kettős állapotukban:
használati érték és csereérték. A cserefolyamatokban a munka lesz a megtermelt
áruk alapvető tartalma, míg az érték az a külső forma, amelyben az árukat
kicserélik. "A munka termékei csak cseréjükben nyerik el az érték társadalmilag
egységes objektivitását, amely elkülönül a használat társadalmilag különböző
objektivitásától" (Marx, 2011 [1867], 19. o.).
Az első fejezet utolsó szakaszában Marx az "árufetisizmussal és annak titkával"
foglalkozott, amelyben a "pénz" formáján keresztül elemezte az egyenértékek
merkantilis cseréjét, amely minden áru egyetemes csereegységévé válik. A
kapitalista társadalomban a
Az áru "ára" mint kiemelkedő létező jelenik meg, amely a társadalmilag szükséges
munkaidőben meghatározott értékét képviseli.
Az árucikkek "árának" mentális reprezentációja azonban elrejti annak alapvető
elemét, a munkát, és kikristályosítja annak látszólagos formáját, az értéket. A
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Az árucsere így elszakad az árutermelésben rejlő emberi munkától, valamint a
termelésében részt vevő társadalmi viszonyoktól. Marx így magyarázta ezt:

"Másrészt

az

áruformának

és

a

munka

termékeinek

értékviszonyainak,

amelyekben ez a forma formát ölt, egyáltalán semmi köze nincs azok fizikai
jellegéhez vagy az ebből a jellegből eredő anyagi viszonyokhoz. Ami itt az
emberek szemében az anyagi tárgyak közötti kapcsolat fantáziamágikus formáját
ölti, az nem más, mint egy konkrét társadalmi kapcsolat, amely maguk az emberek
között jön létre. Ha tehát analógiát akarunk találni erre a jelenségre, vissza kell
térnünk a vallás világának ködös régióiba, ahol az emberi elme termékei olyan
lényekhez hasonlítanak, amelyek saját élettel, önálló létezéssel rendelkeznek, és
kapcsolatban állnak egymással és az emberekkel. Így van ez az áruk világában is
az emberi kéz termékeivel. Ezt nevezem én fetisizmusnak, amely alatt a munka
termékei árucikkek formájában mutatkoznak meg, amint létrejöttek, és amely ezért
elválaszthatatlan a termelési módtól" (Marx, 2011 [1867], 38. o.).

Ebben az idézetben Marx a fétis fogalmára utal, amelyet úgy értelmez, mint a
természetfeletti

vagy

metafizikai

erőket

megtestesítő

természetes

vagy

mesterséges tárgyak létezésébe vetett hitet, és aki imádja őket, azt ezek az erők
megvédik, sőt, ha kellő képességekkel rendelkezik, képes lesz arra, hogy saját
javára rendelkezzen ezekkel az erőkkel. Az árucikkek, amelyek az emberi munka
termékei, a piacon értékké alakulnak át, úgy jelennek meg, mint amelyek
önmagukban rendelkeznek olyan árral, amely lehetővé teszi a cseréjüket. Marx
azonban hangsúlyozta, hogy az árucikkek ára csak egy felszínes és látszólagos
forma. Az áruk az emberi munka termékei, amelyek a kizsákmányolás és az
uralom anyagi viszonyaiba ágyazódnak. Marx így magyarázta az áruk titkát:
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"Az áruforma titokzatos jellege tehát tisztán és egyszerűen abban rejlik, hogy az
emberek elé vetíti munkájuk társadalmi jellegét, mintha ez maga a munka
termékeinek anyagi jellege, e tárgyak természetes társadalmi adottsága lenne, és
mintha tehát a társadalmi viszony, amely a termelők és a társadalom kollektív
munkája között közvetít, olyan társadalmi viszony lenne, amely maguk a tárgyak
között jön létre, függetlenül azok termelőitől" (K. Marx, 1974 [1867], 37. o.).

Az árufetisizmus magyarázata a "holtak politikai gazdaságtanából" tanulságos,
amihez Neocleous (2013) nyomán járunk el:

"(...) ami lényeges, az az a tény, hogy a fétis, amit Marx leír, valami halott dolog.
Mivel a tőke halott munka, az a vágy, hogy az ember az árucikkeken keresztül élje
az életét, az a vágy, hogy a halottakon keresztül élje az életét. Marx nem
kevesebbet tesz, mint a "munka termékeit körülvevő nekromanciát" azonosítja
(amely nekromancia "eltűnik, amint a termelés más formáihoz, azaz a
kommunizmushoz jutunk"). A fetisizmus borzalma természetesen az, hogy
"fantasztikus", "transzcendens" és "titokzatos" lényeket idéz. De a borzalom abban
is rejlik, hogy ezek a lények a holtak közül idéződnek fel. Így azt mondhatnánk,
hogy az árufetisizmus "titka" az, hogy lehetővé teszi számára, hogy részt vegyen a
holtak birodalmában. A fetisizmus trükkje tehát az, hogy a halottak szervetlen
birodalma, amelyben a halottak mégis élőnek tűnnek. A vámpír metaforája
különösen alkalmas ebben az összefüggésben, mivel a metafora részben a
holtaknak az élők feletti uralmának megvalósulása. A vámpír egyszerre halott és
élőhalott: ő egy "élő halott", abban az értelemben, hogy egy "halott" személy,
akinek sikerül az élők érzelmei által élnie. Azáltal, hogy a vámpír/áru ily módon
életre kel, a félelem és a vágy erőteljes dialektikája révén uralkodóvá válik.
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(...) A vámpír mint szörnyeteg mélyen kapcsolódik a kifejezés gyökeréhez: a
monstrare szóból, ami azt jelenti, hogy "megnyilvánul", a monstra szóból, ami azt
jelenti, hogy figyelmeztet vagy megmutatja, a monstrum szóból, ami azt jelenti,
hogy "aki megmutatja", vagy "aki figyelmeztet" és a monere szóból, ami azt jelenti,
hogy "figyelmeztet". A vámpír mint szörnyeteg egyszerre mutatja meg a tőke
képességét és figyelmeztet annak veszélyére" (Neocleous, 2013).

4.2. Az árufetisizmustól a jogi fetisizmusig
De a holtak világának, a tőke világának uralmát és kizsákmányolását nem a piac
"láthatatlan keze", nem a pénz árura való cseréjének spontán és automatizált
mozgása reprodukálja. A kapitalista termelési mód megköveteli a "politikai
parancsot" (Roux, 2005, 35. o.), amely létrehozza a szokásjogot, amelynek
megszegését fizikai erőszakkal szankcionálják. A tőkéhez hasonlóan a jog is a
folyamatok összetett kölcsönhatására reagál, amelyek között a tőke áramlásának,
felhalmozásának és reprodukciójának artikulációja is szerepel.
Ezen a ponton a Szovjetunióban a szocialista forradalom első éveiben keletkezett
marxista jogelemzéseket vesszük sorra, különösen Evgeny Pasukanis munkáját a
General Theory of Law and Marxism című művében, amelynek három ismert angol
nyelvű fordítását használjuk (B. E. Pasukanis, 1976a, 1976b; E. Pasukanis, 1976).

Bár csak személyes pontosító jegyzetek, ahogyan Pasukanis (1976a, 35. o.) a
második orosz kiadás előszavában kifejti, műve az egyik legjelentősebb és
legelismertebb marxista elemzést tartalmazza, amelyet a kortárs jog megértésének
előmozdítása érdekében különböző dogmatikai területeken, például a nemzetközi
jog, a büntetőjog és a kritikai jogelmélet területén hasznosítanak (Boyd, 2012;
Head, 2008; Hunt, 1993; Koen, 2011, 2013; Miéville, 2006).
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Pashukanis elemzése azzal kezdődik, hogy vitatkozik kortársaival, különösen
Reisnerrel, akik a jog szubjektivista felfogását vallották, amely a jogra mint a
szubjektum pszichológiai tapasztalatára, és így annak ideológiai jellegére
összpontosít, a valóság "elferdítésének" és torzításának értelmében. Pashukanis
elhatárolta magát a jognak ettől a fajta felfogásától, amely az egyéni
reprezentációkra redukálódik anélkül, hogy figyelembe venné azokat az objektív
feltételeket, amelyek között a jog megvalósul.
Pashukanis kezdetben egyetértett Stučhka megközelítésével. Az utóbbi szerző
számára a jog a társadalom objektív társadalmi viszonyaiba ágyazódik bele; ez az
egyetértési pont, amelyet Pashukanis a következő kérdésben vetett fel:
"felfogható-e a jog társadalmi viszonyként abban az értelemben, ahogyan Marx a
tőkét társadalmi viszonynak nevezte?" Bár Stučhka igenlő választ adott erre a
kérdésre, Pashukanis számára elemzése nem jutott előre annak pontos
meghatározásában, hogy a jog milyen tartalommal és formában működik
társadalmi viszonyként, vagyis nem határozta meg, hogyan valósul meg ez a
viszony.

Pashukanis (1976a, 160. o.) számára a jog mint társadalmi viszony sajátossága az
árucserében rejlik, ezért azt állítja, hogy "az árufetisizmust kiegészíti a jogi
fetisizmus". A szerző a jogi viszony és az árucsere gazdasági viszonya között
elválaszthatatlan kapcsolatot állapított meg. Pashukanis véleménye szerint ez a
kapcsolat Marx Tőke-elemzésében implicit volt, amennyiben a jog és az áruforma
között belső kapcsolat áll fenn, és ez az a pont, ahol az árufetisizmus és a jogi
fetisizmus találkozik. Pashukanis így magyarázta:
"Az emberek viszonya a termelési folyamatban a fejlődés egy bizonyos
szakaszában szintén kétszeresen rejtélyes formát ölt. Egyrészt a dolgok (áruk)
közötti viszonyokként, másrészt az egymástól független, egymással egyenlő
egységek közötti akarati viszonyokként, illetve akarati viszonyokként jelennek meg.
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egymással: mint jogi alanyok közötti kapcsolatok. Az érték misztikus tulajdonsága
mellett egy nem kevésbé rejtélyes jelenség jelenik meg: a törvény" (E. Pasukanis,
1976, 160. o.).
A jogi alanyok viszonya csupán ideológiai megnyilvánulás, amely elrejti az élő
munkát felemésztő holtak birodalmának uralmi és kizsákmányolási viszonyait? Bár
Pashukanis nem utasította el, hogy a jog felhasználja az uralkodó hegemónia
ideológiai elemeit, nem redukálja a jogot pusztán ideológiai megnyilvánulássá. Bár
a jog tartalmát tekintve rendelkezik az osztályelnyomás elemeivel, egy ilyen
elemzés szem elől téveszti a jogi formát mint olyat, és a normatív tartalom
szociológiai elemzésére összpontosít. A szovjet szerző számára a marxista
jogelméletnek szorosan követnie kell Marx elemzését a kapitalista termelési
módról, és különösen Marx kiindulópontját, az árut és annak fetisizálását, hogy
megértsük a tőke jogi formáit.
Pashukanis elemzése a jog és a tőke kapcsolatáról nem csupán elméleti
megfigyelés, hanem történelmi példák is vannak erre a kapcsolatra, amelyek
alapján a "tőke számára hasznos jog" kategóriáját javasoljuk. A kapitalista
világrendszer elemzésében Wallerstein leírta a gazdasági többletek kisajátítására
szolgáló jogi mechanizmusok használatát Kr. u. 1150 óta. Ezzel kapcsolatban a
szerző rámutat:

"Amikor tehát a feudalizmusról beszélünk Nyugat-Európában, akkor apró
gazdasági csomópontok sorát kell elképzelnünk, amelyek népessége és
termelékenysége lassan növekedett, és amelyekben jogi mechanizmusok
biztosították, hogy a többlet nagy része a nemesi státusszal rendelkező és a
jogi gépezetet ellenőrző földbirtokosokhoz kerüljön" [kiemelés hozzáadva]
(Wallerstein, 2011 [1980], 26. o.).
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Marx az eredeti felhalmozási stratégiák részeként írta le a jogi mechanizmusok
használatát a vámpírtőke javára és szolgálatában, mint az eredeti felhalmozási
stratégiák részét. Ezzel kapcsolatban kijelentette:

"A tizennyolcadik század által hozott haladás az, hogy most már maga a törvény
válik a nép tulajdonának e fosztogatásának eszközévé, bár a nagy telepesek
átmenetileg továbbra is alkalmazzák a maguk kis személyes és független
módszereit is. A parlamenti forma, amelyet ez a kisajátítás ölt, a közbirtokossági
törvényjavaslatok; más szóval olyan rendeletek, amelyekkel a földesurak
magántulajdonba adják maguknak a nép földjeit, olyan rendeletek, amelyek célja,
hogy a népet kisajátítsák a saját tulajdonuktól" [kiemelés hozzáadva] (Marx, 1974
[1867], 616-617. o.).
Javasoljuk, hogy ezt a történelmi folyamatot a "tőke számára hasznos jog"
kategóriájából értsük meg, mivel ez teszi egyértelművé a jogi formák és a tőke
közötti szoros kapcsolatot, amellyel a jogi pozitivizmus nem foglalkozik. Ez
azonban egy összetett és ellentmondásos kapcsolat. Ez nem azt jelenti, hogy a jog
és a tőke ugyanaz a dolog, és hogy minden jog csak és kizárólag a tőke számára
hasznos. A jognak sokféle felhasználási módja lehet, és hasznossága nem
kizárólag a tőkére vonatkozik.
Ebből a kategóriából javasoljuk, hogy tárgyaljuk a jogelmélet semleges
látásmódját, amely a jogot és a tőkét úgy próbálja vizsgálni, mintha világosan
elkülönülő és különálló entitások lennének, ahol a jog a saját belső logikájára
reagál racionális és formális modelljében a jog megalkotása és alkalmazása során.
Másrészt a tőkének és a "gazdasági tényező" szférájának saját logikája és
szabályai vannak, amelyek ellentétesek lehetnek a jogi korlátozásokkal.
Ugyanakkor szeretnénk vitába szállni a redukcionista és megerősítő viszonyulással a
"a tőke számára hasznos szabályok" megalkotására az ún. gazdasági jogelemzés.
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amely a jog mikroökonómiájának elemzésére korlátozódik, ahol a jogi formák
visszavonulnak és alávetik magukat a gazdasági hatékonyság elveinek, amely
még az igazságosság elveként is érvényesül (Mercado, 1994).
A kortárs jog elemzése megköveteli, hogy komolyan vegyük a jog és a tőke közötti
kapcsolatot, ami Pashukanis fogadásának volt a lényege. Koen (2011, 115-121. o.)
Pashukanis központi tételeinek szintézise, mint a jogviszony objektív tartalma,
pontosan bemutatja a jog strukturális funkcióját a kapitalista termelési mód
számára. A legfontosabb kapitalista jogintézmények: 1) a szabad magántulajdon;
2) a jogalanyok; és 3) a szabad szerződéskötés.
Az első modern emberi és alapvető jog, a feudális kötöttségektől mentes
magántulajdon, amelyet elvileg semmilyen korlátozás nem korlátozhat. A
magántulajdon a modern jogban abszolút jelleggel bír, a tulajdonos egyéni
akaratán túlmenő korlátozás vagy beavatkozás nélkül használható, élvezhető és
élvezhető.

A tulajdonos megtestesíti a társadalmi szubjektumok jogalanyokként való
absztrahálásának műveletét. A jog tárgya mint absztrakció nemcsak az egyének
és társadalmi létfeltételeik, hanem a vállalatok, társaságok, sőt az állam "jogi
személyiségének" absztrakt megfeleltetése is, amely a "közjogi jogi személyek"
széles körére szóródott szét. Ennek az absztrakt jogi alanynak a modern jog
elismeri a piaci szabadság szféráját, amely lehetővé teszi számukra a cserék
lebonyolítását, az áruk "hangjának" alakítását.
Koen a következőképpen foglalja össze a jogok alanyának fogalmát Pashukanis
megközelítése alapján:
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"A jogalany az áruk tulajdonosa és fordítva. A cserefolyamatban mindkettő
összeér. Az áruk forgalma nem lehetséges anélkül, hogy az egyes árutulajdonosok
ne lennének jogalanyok, és ezért az árutulajdonos csak akkor teheti elérhetővé
termékeit a piacon, ha jogalany. Más szóval, az árucsere megszületése és
fejlődése magában foglalja a jogok alanyának megszületését és fejlődését" (Koen,
2011, 120. o.).

A piaci kapcsolatokat nem személyes kötelékek közvetítik, mint a rabszolgaságban
vagy a hűbériségben, hanem olyan személytelen formák, mint a szerződés, amely
a modern jog központi jogi alakzatává válik. "A szerződés a tőke logikáján belül az
a transzmissziós öv, amely összeköti a feleket, akik áruikat (munka a bérért)
kicserélik. Az állam a "látható kéz", amely közvetlenül részt vesz a történetben,
amely kikényszeríti a szerződések betartását, és a "termelőerők" fejlődésének
őrzőjeként működik. A szerződés az első jogi alakzat, amelyet a gazdasági
intézmény megkövetel" (R. J. C. García, 2013).
Ebből a szempontból vizsgálhatjuk a szerződésnek a jogdogmatikában fetisizált
meghatározását, mint a kötelezettségek létrehozására, szabályozására vagy
megszüntetésére irányuló akarati megállapodást, amelyből a megállapodás
rendelkezési szabadsága és a másik párhoz való kötődés egyenlősége következik,
és így a közös érdekek kohézióját hozza létre, ahol minden fél előnyhöz jut. Ezzel
szemben a szerződés elrejti és átfedi a társadalmi egyenlőtlenséget, és legitimálja
az uralmat, "elsősorban a testi munka ("élő munka") képességének kisajátításával,
amelyet az adásvételi szerződés alá von" (R. J. C. García, 2013). Ahogy Marx a
García által idézett Grundrisse-ben kifejti: "[...] a feltétel az, hogy a munkás először
is szabad tulajdonosként rendelkezik munkaképességével, hogy áruként viselkedik
vele [...] Másodszor [...] rendelkezik [...] az áruval, amelyet eladásra kínál, éppen
élő munkaképességével, amely élő testiségében létezik".
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A modern jog és annak az élőhalottak birodalmával való elválaszthatatlan
kapcsolata a kodifikáció folyamatában kapja meg maximális technikai-tudományos
kifejeződését, amely a kapitalista számításokra, az áramlások és cserék által
megkövetelt stabilitásra irányul a jogbiztonságon keresztül, és általában az ún.
a neoinstitucionalista paradigma által meghatározott "játékszabályok" a tőkés rend
megfelelő működéséhez.

A kodifikáció Weber racionális-formális jogideálját képviseli. A mai joggal azonban
egy jogalkotási robbanás, a normák valóságos lavinájának kialakulásának vagyunk
tanúi, amely a jogi normák leépülését, a személytelen és absztrakt jellegű
általános normákra irányuló jogalkotási technika elvesztését fogja eredményezni a
nagyon részletes, meghatározott népességcsoportokra irányuló, egyedi és konkrét
jellegű

jogi

szabályozással

szemben.

A

pozitivizmus

és

a

kodifikáció

rendszerszintű eszménye elhalványul a jogalkotási infláció és a szabályozási
lavina láttán, amelynek több termelési központja van, ami megsokszorozza az
ellentmondásokat, az ismétlődéseket és a konfliktusokat a jogrendszerben, amely
egyre távolabb kerül a rendszerszintű szerveződés vagy a normatív eszközök
hierarchikus rendezésének eszményétől.

A hasznos jog megjelenése a jognak a formális racionalitás szférájából az anyagi
racionalitásba való elmozdulását eredményezi, amennyiben a szabályok a
közpolitikák által meghatározott célok és célok elérésére irányulnak, amelyek célja
az állam által meghatározott társadalmi érdekeknek megfelelő eredmények
elérése. A jogot az anyagi kritériumok mélyreható behatolása jellemzi majd:
gazdasági, társadalmi, politikai, etikai, sőt esztétikai kritériumok. Ez arra
kényszeríti a jogi dinamikát és annak hagyományos elemeit, hogy minden
értelemben felülkerekedjenek. A jogi pozitivizmus paradigmája pedig nem tudja
megmagyarázni ezeket az elemeket, és végül jogon kívüli, a jogelmélet
szempontjából irreleváns elemként száműzi őket (G. M.
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Calvo, 2005a, 21-23. o.). Elemzésünk szerint a jog mint eszköz célja a
tőkefelhalmozás lesz, amely az új jogi meghatározások, az összetett szerződéses
keretek, a kiterjedt szabályozási keretek és más jogi eszközök révén kifinomult
formákat nyer.

A jogi formáknak ez a hatalmas arzenálja, amely a legkülönfélébb kifejezési
formákat ölti fel, amelyek nem foglalhatók kizárólag a törvénykönyv szövegében, a
társadalmi ellenőrzés legélesebb és legbehatóbb eszközeként is működik,
amelyben a társadalmi élet minden aspektusa részletesen szerepel egy állami
szabályozásban, amely kötelezettségeket, tilalmakat vagy engedélyeket határoz
meg, azzal a céllal, hogy az alanyokra vonatkozó magatartási szabályokat
állapítson meg. A társadalmi kapcsolatokat egy olyan szabályozási keret járja át,
amely a mindennapi életen és annak ismétlődő használatán keresztül normalizálja
ezeket a szabályozási formákat, és csak konfliktus esetén jelenik meg a társadalmi
élet mélyreható szabályozása. A jog normatív keretet biztosít a tőkének a közös
élet szabályozásához, amely szimbolikus értéket ad az emberi kapcsolatoknak. Ily
módon a gazdasági racionalitás összekapcsolódik az azt lehetővé tevő jogállami
mozzanattal, és új normák jönnek létre, vagy új kombinációkat találnak ki annak
érdekében, hogy a tőkeáramlás állandó maradjon.
Az egyre inkább magánjellegű világ, amelyben élünk, a jognak a szerződések, a
tulajdon, a kötelezettségek és a piaci tranzakciók jogának kereskedelmi-üzleti
logikájára való redukciójához vezet. A közjogi modell felépítése a magánjoggal
szemben ezt a megkülönböztetést a jogi pozitivizmus dogmatikus formáinak
hasonmásává teszi, amelyek megpróbálják fenntartani ezt a szétválasztást, de
amelyekben a "közjogi jogi személyek" alakja már nem feltétlenül jelent egy sor
olyan előjogot és szabályt, amelyek különböznek a magánjog előjogaitól.
A tőke számára hasznos jog nem az állam kizárólagos monopóliuma. A
privatizáció és a piaci szereplők különböző léptékekben, különböző hatókörökkel
és korlátokkal, megfelelő normák előállítását, amelyek a következők lehetnek
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A jog destrukturálása lehetővé teszi a magánszektor számára, hogy ne csak a
szabályokat alkossa meg, hanem a normákat is értelmezze annak érdekében,
hogy a tőkéjük növeléséhez hasznos érdekeknek kedvezzen, hogy megvédje
folyamatait, és hogy felhasználja mindazokat a jogi eszközöket, amelyek lehetővé
teszik számukra, hogy felhalmozási folyamataiknak kedvezzenek.
A tőke számára hasznos törvény működéséhez széleskörű rugalmasságra van
szükség, hogy hatékonyságát elérje. Ennek a rugalmasságnak a következménye a
jogi meghatározatlanság tereit hozza létre, ami eleve "a tekintély gyengeségét és a
jogi normák formális merevségét jelenti a diszkrecionalitás mozgásterének jelentős
növekedése javára, ami közvetve lehetővé teszi mindenféle nyomás és lehetőségi
körülmény érvényesülését" (G. M. Calvo, 2005a, 31. o.).
A tőke számára hasznos jog által megszabott racionalitás a bírónak mint a jog
szájának polgári liberális modellje által megszabott ítélkezési modell túlcsordulását
jelenti, ahol a hagyományos módszertan kevés helyet kap. Az olyan szempontok,
mint a deduktív szubszumció, a normák jelentésének meghatározása a konkrét
esetre stb., a tőke mandátumaihoz képest szűkített térrel rendelkeznek a jog
működési területén. Ez olyan diszkrecionális tereket hoz létre, amelyeket a tőke
számára hasznos jogot működtető szereplők kihasználhatnak a különböző
területeken, a technikai elemektől kezdve, ahol a bírák és jogászok kevés
kritériummal és elemmel rendelkeznek a döntéshozatalhoz, a politikai és alkalmi
helyzetekig, amelyek beavatkozást igényelnek.

A bírákat az ítélkezési folyamatban a törvény szellemének, az egyetlen helyes
döntésnek, a jogalkotó szándékának keresése vezérli. A racionális-deduktív
módszer hanyatlásával szembesülve új elemzési módszerek jelennek meg,
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy fenntartsák az egyetlen helyes megoldás
keresésének modelljét összetett és kifinomult elméletek és elemzések alapján az
elvből kiindulva
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az alapjogok arányossága (Bernal, 2005), vagy az érvelés különböző elméletei
(Atienza, 1997 [2001]). A hasznos jog politikai-közigazgatási bürokráciáinak meg
kell keresniük a közpolitikák megvalósításának módjait, amelyeknek egy másik
adminisztratív logikán kell keresztülmenniük a célok, célkitűzések, magatartások,
cselekvések meghatározásának, ahol a törvény céljai mellett a hatékonyság és
eredményesség szempontjai is vezérlik őket (G. M. Calvo, 2005b, 29-31. o.).

Eddig a pontig összefoglalható, hogy a modern jog funkciója az, hogy biztosítsa a
kapitalista termelési mód fejlődésének kereteit. A modern jognak biztosítania kell a
szabadság és egyenlőség garanciáit a jogalanyok közötti cserefolyamatban,
védenie és garantálnia kell a tulajdonjogok gyakorlását, érvényt kell szereznie a
szerződések teljesítésének, szabályoznia kell a termelés, a forgalom és a csere
szférájában a verseny anarchista és destruktív aspektusait.
A modern jog a tőkésosztályon belüli különböző érdekek között igyekszik
közvetíteni, nem feltétlenül semlegesen, vagy az általános érdek polgári eszményi
képviselőjeként. A jogon keresztül hatalmi harc folyik az irányítást megszerző
frakció érdekeinek érvényesítéséért. Az államnak biztosítania kell az áruk és a tőke
áramlásához és mobilizálásához szükséges társadalmi és fizikai infrastruktúrát,
olyan közjavakat, amelyeket a kapitalisták nem képzelnek el, nemhogy profit nélkül
(Harvey, 2007b).

4.3. Politikai közvetítések: A jog "társadalmi" funkciója?
A jogi mező (Bourdieu, 2000 [1987], 158-159. o.) nemcsak a kapitalista
cserekapcsolatok kereteire korlátozódik és korlátozódik, hanem a viták és a
politikai közvetítés és igazolás tere is, amelyet a konzervatív hegemónia is
felhasznál uralmának fenntartására és fenntartására.
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A polgári szociáldemokrácia modellje szerinti államalakulatban a széles körű jogok
védelmére vonatkozó garanciák sora jön létre a jogon keresztül, de feloldhatatlan
antagonisztikus jelleggel. Egyrészt a polgári és politikai jogok fejlődése, amelyet
úgy jellemeztek, mint a polgároknak az államtól követelhető hatalomátruházást. A
jogok e keretét fokozatosan kiterjesztették az úgynevezett gazdasági, szociális és
kulturális jogokra, ami nem volt teljesen békés, és még mindig van ellenállás az
alapvető emberi jogként való elismerésükkel szemben; újabban pedig a jogok
katalógusát kiterjesztették a "kollektív" kategóriába sorolt jogokra, amelyek
túlmutatnak az egyéni periférián, és a népek és közösségek jogainak
érvényesítését célozzák.
De ugyanakkor ugyanez a törvény garantálja a magánprofit érdekében történő
kizsákmányolás szabadságát és a termelési eszközök monopolizálását, ahol a
magántulajdon, a vállalkozás szabadsága, az áruk szabad mozgása és a tőkemunkaerő megosztottság fenntartása a törvényesség köntösébe burkolózik.

A polgári demokrácia modelljében a magánérdekek gazdasági hatalma és a
nyilvánosság politikai hatalma között felosztás jön létre. Ez a megosztottság
megerősödik, amikor megállapítják, hogy egy osztály gazdasági hatalma az egy
személy egy szavazat jelszóra redukálódik, ami a politikai hatalom közvetlen
alapja. Ennyiben megerősödik az államnak mint a közérdekek képviselőjének,
semleges szereplőnek az elképzelése. Marx és Engels azonban a Kommunista
Párt kiáltványában a modern állam semleges és önzetlen jellegéről fog
polemizálni:
"A burzsoázia fejlődésének minden egyes szakaszát megfelelő politikai fejlődés
kísérte (...) a burzsoázia a nagyipar és az egyetemes piac megteremtése után
végül meghódította a hegemóniát.
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kizárólagos politikai hatalom a modern képviseleti államban. A modern állam
kormánya nem más, mint egy testület, amely az egész polgári osztály közös ügyeit
intézi" (Marx, 1974 [1847-1848], 35. o.).
Lenin (idézi B. J. Fernández, 2005, 16. o.) az állami uralmat "szervezett erőszak"ként határozta meg, amely az uralkodó osztályok bizonyos politikai, társadalmi és
gazdasági érdekek érvényesítésének módja. Miliband (1978) és Gramsci (1975)
azonban e mechanizmusok mellett azt is megjegyzi, hogy a polgári állam
osztályuralma egy másik, sokkal átütőbb és finomabb mechanizmusok sorozatát is
magában foglalja.

Különösen Gramsci (idézi B. J. Fernández, 2005, 17-18. o.) fejtette ki, hogy a
politikai hegemónia a polgári demokratikus államban közvetett ellenőrzés révén
valósul meg, olyan engedmények révén, amelyeknek nincs közvetlen gazdasági
érdeke a burzsoázia számára, de amelyekkel sikerül fenntartani a társadalmi
ellenőrzést, amely enyhíti az alárendelt osztályok elégedetlenségét, de bizonyos
mértékig és pontos korlátok között, amelyek nem változtatják meg a tőke-munka
viszonyát, és érintetlenül hagyják a piaci uralmat.

Ebben rejlik a polgári demokrácia ellentmondása, amelynek szüksége van az
alávetett osztályok egyetértésére, de ugyanakkor az uralkodó osztály érdekeit is ki
kell fejeznie. Ennek az ellentmondásnak a feloldása érdekében az állam aktívan
részt vesz az alárendelt osztályok beleegyezésének elérésében, nemcsak az
elnyomás, az erőszakos és kényszerítő formák révén, a jogi erőszakától kezdve az
állami

terrorizmuson

keresztül,

hanem

a

hegemónia

fenntartásában

és

fenntartásában az általános konszenzus, a megállapodások és a politikai
tárgyalások létrehozásával is.

Ebben az értelemben egyetértünk Ernesto Guevara Comandante kijelentéseivel
(idézi B. J. Fernández, 2005, 18. o.): "A kapitalizmus erőszakhoz folyamodik, de a
rendszerben neveli is az embereket. A közvetlen propaganda
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Az "osztályrendszert, akár isteni eredetű, akár a természet által mechanikusan
megszabott, elkerülhetetlenül azok szabják meg, akiknek feladata megmagyarázni
elkerülhetetlenségét. Ez megnyugtatja a tömegeket, akiket elnyom egy olyan
gonosz, amely ellen nem lehet harcolni". És viszont Fidel Castro főparancsnokkal
(idézi B. J. Fernández, 2005, 18. o.), aki kijelentette: "az imperializmus nemcsak a
gazdasági struktúrákat uralta, hanem a politikai intézményeket, a kulturális
intézményeket, az egyetemeket, a tömegmédiát: a televíziót, a rádiót, az
újságokat, a nyomdát, a mozit, az irodalmat".

A jog és annak társadalmi funkciói kiváltságos teret kínálnak arra, hogy - csak
látszólag - feloldják az osztályuralom fenntartásának ellentmondását az alárendelt
osztályok beleegyezésével. A tőke és a munka közötti osztályharc felismerése
alapján az állam közvetítőként, a közérdek hordozójaként jelenik meg, amelynek
intézkedései révén sikerül megnyernie az alárendelt osztályok lojalitását. Ezek
olyan engedmények lennének, amelyek csak az alárendelt osztályoknak
kedveznek, mint például a munkavállalók számára a munka törvénykönyveiben a
munkaügyi

garanciák

megteremtése;

a

létminimum

biztosítását

célzó

szociálpolitikák létrehozása; ahol a neoliberális multikulturalizmus új "elismerési
politikája", ahol a Másikat a piacon keresztül ismerik el, szintén beleillene.

Harvey (2007c, 295. o.) szerint azok a politikák a legjobbak, amelyek egyszerre
támogatják az uralkodó közérdekű ideológiát, és egyúttal felhalmozási előnyt
biztosítanak a tőkésosztály számára. Ebben az értelemben az állam és az
osztályharcok közötti kapcsolat kétértelmű terepre kerül, ahol a burzsoá államot és
annak modern jogát a proletariátus elleni kapitalista összeesküvésként bemutató
ábrát a proletariátus elleni összeesküvésnek kell minősíteni az erőviszonyokban
játszó más elemekkel, amelyek a tőkét arra kényszerítik, hogy előnyöket
biztosítson, de az osztályelnyomást az ellenőrzése alatt tartsa.
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Az uralkodókat és az uraltakat összekötő jogviszonyt konfliktusok keresztezik, és
állandóan fenyegeti az alávetettségből az alávetettségbe való átcsapás és az
uraltak részéről a lázadás. Ez egy instabil megállapodás, az uralom és az
engedelmesség terméke, egy olyan társadalmi kapcsolat, amely nem kölcsönös,
és amelyet a jogi normán keresztül néha az uraltak javára lehet felhasználni, de
amely nem oldódik meg egyszer és mindenkorra, hanem állandó konfliktus lesz.
Ebben az erőviszonyban azonban nem téveszthetjük szem elől a jog funkcióját a
kapitalista termelési módban. Ezért állíthatjuk, hogy a kapitalizmus elleni harc nem
redukálódik a jogért folytatott harcra, mivel a kapitalista termelési módot a jog
alakítja ki és támogatja. A modern jog és a formális racionalitás formája teljes
mértékben megfelel a tőke áramlásának és áramlásának, míg a racionalitás a
szerződések teljesítésében rejlik, amely a felek számára törvény, amely szintén
szabad és egyenlő alanyok között jön létre. A piacon a méltányosság az
egyenértékek cseréje, amely az egyenlőség legtisztább és legteljesebb formáját
fejezi ki. A jog - és ebben rejlik Pashukanis megközelítésének központi eleme - a
tőkeviszony résztvevője és támogatója.

Anélkül, hogy ugyanabba a redukcionizmusba esnénk, amelyet kritizálni
szándékozunk, a jognak lehetnek más felhasználási lehetőségei, és szolgálhat
közvetítő térként az antagonisztikus és ellentétes érdekek egyeztetéséhez, de nem
téveszthetjük szem elől azt a tényt, hogy a kapitalizmus elleni küzdelem nem a
modern jogért és annak teljes megvalósításáért folytatott küzdelem; éppen
ellenkezőleg, a jog betartása a kapitalizmus normális működését jelenti, mivel a
tőke törvényei a jogi normákhoz igazodnak.
A jognak ezt a dialektikáját Marx a munkásosztály jogi győzelmeiről, mint a
védekezés,

a

harc

és

a

jogérvényesítés

mechanizmusairól

szóló

következtetéseiben tárta fel a munkanap elemzésében, amelyek ugyanakkor
megmaradnak
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A modern jog kapitalizmusban betöltött funkciójára vannak korlátozva, így képesek
a munkások valódi győzelmeit létrehozni a tőkével szemben, de nem sikerül uralni
és megsemmisíteni azt, hanem inkább korlátozni vagy legjobb esetben is
csökkenteni az uralmat és a kizsákmányolást, de nem legyőzni azt. Ezek a
legnagyobb mértékben akadályozzák a tőkefelhalmozást, de nem jelentik annak
megsemmisítését. Ebben az értelemben Marx ironikusan következtetett:

"Hogy "megvédjék" magukat kínjaik kígyója ellen, a munkásoknak nincs más
választásuk, minthogy szigorítsák az ostromot, és osztályként törvényt csikarjanak
ki az államtól, egy leküzdhetetlen társadalmi akadályt, amely megakadályozza őket
abban, hogy a tőkével kötött szabad szerződés révén magukat és utódaikat a halál
és a rabszolgaság húsaként adják el. És így, ahol egykor az "Ember
elidegeníthetetlen jogainak" pompás katalógusa állt, ott most a törvényes
munkanap szerény Magna Chartája jelenik meg, amely "végre világosan
meghatározza, hol végződik a munkás által eladott idő, és hol kezdődik az, amivel
ő rendelkezhet" Quantum mutatus ab illo! [Micsoda nagy átalakulás]" (Marx, 2011
[1867], 364-365. o.).

Ez azonban nem az a véglet, amelyig Comaroffék (2006, 27-41. o.) és más
koncepciók, mint például a "szubaltern kozmopolita legalitás" (De Sousa Santos &
Rodríguez,

2007,

21-

22.

o.)

megközelítései

eljutottak,

amelyek

a

"törvény/rendetlenség" dialektikájának metafizikájából, illetve a
A "legális, illegális és nem legális stratégiák" célja, hogy az osztályellentétet jogi
csatározásokkal helyettesítsék, ahol a mai világot elárasztják a pereskedések, ahol
az osztályharc helyébe a jogi fellépések harca lépett.

A jogban foglalt társadalmi viszony tartalmának meghatározása olyan vitatott
terület, amely közvetlenül összefügg az antagonista felek közötti erőviszonyokkal.
De nem merül ki a pereskedésben, vagy a jogi győzelemben. Az ellenhegemónia
felhasználhatja a jogi mechanizmusokat, amelyek fontos eszközöket nyújthatnak a
küzdelemhez, de szem előtt tartva, hogy a
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A folyamatok jogiasítása technikai redukcionizmust, a kényelmetlenségek és
részleges kielégítések korlátozását és domesztikálását jelenti, egy további
csatatér, amely azonban nem korlátozza a kapitalista reprodukció átalakítását, ami
lehetővé tenné számunkra, hogy egy antikapitalista horizont felé haladjunk. E
tekintetben Marx a következőképpen foglalta össze ezeket a posztulátumokat a
munkanap elemzésében:
"Azzal, hogy a tőkés arra törekszik, hogy a munkanapot a lehető legjobban
meghosszabbítsa, sőt, ha teheti, egy munkanapot kettőre alakítson, a tőkés
érvényesíti vásárlói jogait. Másrészt az eladott áru sajátos jellege maga után vonja
a vevő általi fogyasztással szemben álló korlátot, és azáltal, hogy a munkavállaló
arra törekszik, hogy a munkanapot egy bizonyos normális méretre csökkentse,
érvényesíti az eladói jogait. Tehát egy antinómiával állunk szemben, két ellentétes
joggal, amelyeket az árucserét szabályozó törvény mindkettőre nézve szentesített
és pénzelt. Az egyenlő és ellentétes jogok között az erő dönt." [Kiemelés a
miénk] (K. Marx, 1974 [1867], 180. o.).

5. Jogi formák a latin-amerikai (poszt)neoliberalizmusban: a törekvő
alkotmányosság fétise
A latin-amerikai nemzetállamokban a demokráciára való áttérés az új alkotmányos
paktumok

létrehozására

irányuló

alkotmányozási

folyamatok

regionális

fellendülését jelentette, amelyek összhangban voltak a hidegháború végét követő
új alkotmányok globális trendjével (Klug, 2000). Az alkotmányos szövegek
(újra)írására törekedtek, amelyek szó szerint végigsöpörtek a világon abban a
vakhitükben, hogy új kezdetet, egyfajta tiszta lapot jelenthetnek: radikális szakítást
a gyarmati múlttal, a szélsőséges egyenlőtlenségekkel, az önkényuralommal és a
politikai kirekesztéssel. Ez egy kísérlet arra, hogy új politikai paktumok révén
elérjék az uralom és kizsákmányolás történelmi feltételeinek leküzdését, amelyet
egy új alkotmányos patriotizmus kísér (Comaroff & Comaroff, 2006, 22-23. o.).

106

Ez a folyamat az alkotmányjog egy olyan típusának megjelenését jelzi, amelyet
"törekvő alkotmányosságnak" neveznek.6 Ez egy olyan alkotmányos eszme, amely
megpróbál túllépni az alkotmány Ferdinand Lassalle (2005, 41. o.) által kidolgozott
vízióján, amely az alkotmányt a hatalom valós tényezőinek tükrözéseként, egy
pontos történelmi időben és helyen értelmezi; vagy a szuverén hatalom
korlátjaként a jogok törvénykönyvének szentesítésének gondolatán, ami a
"megőrző alkotmányosság" típusa lenne, amely szemben áll ezzel az új
alkotmányos modellel (García Villegas, 2013, 80. o.).

Az új alkotmányos szövegek egyrészt jogi jellegük, egy norma azonnali
alkalmazása, másrészt politikai jellegük, a jobb társadalmak építésére irányuló
jövőbeli

igényességük

miatt

szakadoznak.

A

törekvő

alkotmányosság

megkülönböztető jegye abban rejlik, hogy végső célként "a társadalmi haladás és a
társadalom jobb jövőjének elérését" javasolja (García Villegas, 2013, 79. o.).

Ebben az értelemben az indiai és a dél-afrikai alkotmányosság azon az úton jár,
hogy a társadalom fejlődésének előrevetítése a jó alkotmányoktól függ, amelyek
tartalmazzák a béke, az igazságosság, a szabadság és a hosszú stb. eszméin
alapuló jövőbeli társadalom felépítésének "törekvéseit", amelyek radikális törésként
törnek

ki

a

gyarmati

kapitalista

modernitásnak

alávetett

társadalmak

konfigurációjában.

Az új alkotmányos modell történelmi koordinátáit a jogi átültetés mechanizmusán
keresztül követjük nyomon (Watson, 1974, 1982-1983) három pontos hegemón
modellből:
a) az amerikai rendszer, mint az első modern alkotmányosság;

6 Ez

a kifejezés csak az egyik elnevezése volt. Ugyanennek a folyamatnak a keretébe illeszkedik az
úgynevezett "új jog" (J. L. García, 2012); a "neokonstitucionalizmus" (Uprimny, 2011); vagy az
"alkotmányos patriotizmus".

107

b) európai modell, különösen a francia és a rousseau-i hagyományban, az állami
társadalomból a szabadság, az egyenlőség és a tulajdon formális garanciájára
való áttéréssel (Fioravanti, 1999);

c) a háború utáni európai szociális állam modellje, amely újraelosztási céllal
avatkozik be a gazdaságba, amely felelős az egyetemes közszolgáltatások
biztosításáért és a jogok hatékony gyakorlásáért (M. D. E. López, 2003). Ily módon
az alkotmányos államot a felvilágosodás projektjének legvégső termékeként
konfigurálják (G. I. Gutiérrez, 2001/2002).

Latin-Amerikában ez az alkotmányos impulzus Brazíliában (1988) indult el, majd
Kolumbia (1991), Paraguay (1992), Peru (1993), Bolívia (1994) és Ecuador (1998)
következett (Jiménez, 2008; Uprimny, 2011). Costa Rica (1989), Mexikó (1992) és
Argentína (1994) esetében a többi alkotmánymódosításhoz hasonlóan mélyreható
reformokat vezettek be. Érdekes példa a venezuelai alkotmány (1999), amely
hídnak tekinthető az 1980-as és 1990-es évek reformjai és a 21. századi
szocializmus új modelljei között (Pisarello, 2010). A közelmúltban Bolívia (2008) és
Ecuador (2009) antikapitalista és antikolonialista példáját a liberális modell
meghaladásaként mutatják be, és más kísérleti formák, például a plurinacionális,
interkulturális formák felé mozdulnak el, bár a törekvő modell egyes elemeiben
osztoznak (Uprimny, 2011).

Az alkotmányos szövegek e sorát általában a független köztársasági forma
elfogadása, a szociális és demokratikus jogállam mint államforma formulája, a
részvételi demokráciát elősegítő intézményi felépítésre törekvő demokratikus
rendszerek, a hatáskörök megosztása és az emberi jogok védelmét szolgáló
autonóm szervek, például a központi bank vagy az ombudsmanok létrehozása, az
alapvető, polgári és politikai, gazdasági, szociális, kulturális és kollektív jogok
széles körű elismerése, az alkotmányban elismert jogok védelmét szolgáló
bírósági mechanizmusok, valamint számos egyéb jog széles körű elismerése
jellemzi.
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alkotmányos joghatóság létrehozása vagy megújítása különleges bíróságokkal
vagy kamarákkal; a nemzeti egység megszüntetése multikulturális, plurinacionális,
interkulturális formákkal; a hagyományosan diszkriminált csoportok védelme, ahol
a multikulturális állampolgárság különleges jogait ismerik el, tiltva a diszkrimináció
minden formáját, és pozitív diszkriminációs politikákat hozva létre; a nemzetközi
emberi jogi jogszabályok elfogadása (Uprimny, 2011); piacgazdaság, vállalkozás
szabadsága, magántulajdon és a tulajdon társadalmi funkciója, fenntartható
növekedés, tervezés és az infláció ellenőrzése (Jiménez, 2008; Uprimny, 2011).
Az új törekvő alkotmányosság kialakulásának elemzései a jogok intézményi
felépítésére, a védelmükre szolgáló igazságszolgáltatási mechanizmusokra, az
igazságszolgáltatási igazgatási apparátus kialakítására, valamint az e jogok
védelmére és védelmére szolgáló új intézményekre összpontosítanak.
De nem csak az intézményi tervek teszik lehetővé a társadalmi változások
bevezetését; politikai támogatásra és társadalmi mozgósításra van szükség ahhoz,
hogy

az

alkotmányos

szövegek

posztulátumait

követelni

lehessen.

A

mozgósításhoz azonban nincs szükség "forradalmi" történelmi eseményre; maga
az alkotmány biztosítja a mozgósítás elemeit, amelyben az alkotmánybíróságok
előtti jogi stratégia kiváltságos hely az alkotmányos posztulátumok terén történő
előrelépés eléréséhez.
A forradalom az Alkotmány záradékaiban, progresszív, törekvő, ha úgy tetszik,
futurisztikus posztulátumaiban rejlik, amelyek különböző stratégiákon keresztül, de
különösen a bírósági csatornákon keresztül lehetővé teszik e "szunnyadó
záradékok" felrobbantását és az Alkotmány szövegében rejlő forradalom
kirobbantását.
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Ebből a szempontból úgy tekinthető, hogy egyre nagyobb a szakadék az
Alkotmányban előírt maximalista posztulátumok és a társadalmi igazságosság
elvei, valamint a különböző kormányok által támogatott gazdaságpolitikák között.

Amit

itt

állítunk,

az

az,

hogy

a

(poszt)neoliberalizmus(ok)

konzervatív

hegemóniájának stratégiája a (poszt)neoliberalizmus(ok) modelljét is magába
foglalta.
Az "aspirációs alkotmányosság", amely még messze nem tartalmazza a
"forradalom" posztulátumait, hanem inkább része a közvetítéseknek és az uralkodó
stratégiának, hogy a pozitív jog formális-racionális keretei közé illeszkedő politikai
igazolás lehetőségeinek és cselekvési kereteinek horizontját biztosítsa, miközben
a jogfosztás általi felhalmozás tovább halad, immár az alkotmányos keretek által
védve, a gazdasági fejlődés és az elmaradottság leküzdését szolgáló haladás
eszménye alapján.

Egyrészt

az

alkotmányszövegek

nemcsak

a

"társadalmi

igazságosság"

maximalista elveit foglalják magukban, hanem a kapitalista szerkezetátalakítás
fenntartásának kulcsfontosságú elemeit is, mint például a magántulajdon, a
vállalkozás szabadsága, a szabad piac, az állam átalakulása a közszolgáltatások
nyújtójából a piac őrévé, és ez a fejlődés nem áll meg, de az alkotmány reformjai
és módosításai révén a tőke eszközei finomodnak, mint Kolumbiában, egészen
odáig, hogy a fiskális fenntarthatóság elvét (alapjogát?) is beépítik, sőt, még a
szociális jogok terén a bírósági eljárás révén elért előrelépéseket is korlátozzák.) a
költségvetési fenntarthatóság, sőt, még a szociális jogok terén az igazságügyi
folyamat révén elért előrelépések korlátozására is.

Az uralkodó osztály passzív forradalma stratégiailag a baloldal követeléseinek
diskurzusát és zászlaját használja, többek között olyan fogalmakkal, mint a
"tulajdon társadalmi funkciója", a "társadalmi igazságosság", a gazdasági, szociális
és

kulturális

jogok

széles

körű

elismerése,

amelyek

kiüresítve

vannak

emancipációs, felszabadító és felszabadító erejükből.
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forradalmi,

hogy

engedelmesek

és

sérthetetlenek

legyenek

a

kapitalista

szerkezetátalakítással szemben. Ez a társadalmi mozgalmak depolitizálódásához
vezetett, mivel az alkotmány szövegébe beépültek, és a legjobb esetben is a
politika

igazságszolgáltatásra

való

áttérésének

stratégiájához

folyamodtak

követeléseik előmozdítása érdekében.

Amint azt már kifejtettük, az alkotmányos elemzés nem történhet elszigetelten a
tőke projektjének, az úgynevezett élőhalottak királyságának és a többi kortárs
szörnyetegnek a fejlődésétől és átstrukturálódásától, ahogyan a tőke jelen
világunkban megjelenik számunkra. Úgy látjuk, hogy ez az alkotmányos
fellendülés és a törekvési modell közvetítő szerepet játszik.

Az új alkotmányosság jogi területe a jogokért folytatott küzdelem egyik terepévé
válik, de mindig arra korlátozódik, hogy ne szálljon szembe a piaccal vagy a
nagytőkével. Ezért azt állítjuk, hogy az alkotmányos szövegekre, azok jogaira és a
bírósági védelmi mechanizmusokra való összpontosítás a merkantilista jogi
fetisizmus megújult formája, az alkotmányos jogi fetisizmusé, amely az
alkotmányos szövegekben egyfajta "potenciális forradalmat" vagy "szunnyadó
forradalmat" lát, amelyet a társadalmi mozgósítással és a projekt politikai
támogatásával kell felébreszteni. Ez nem jelenti azt, hogy nincs lehetőség az
emberek és a közösségek életkörülményeinek javítására e szövegek alapján, de
ezek nem fognak olyan strukturális átalakulást eredményezni, amely legyőzi a
kapitalizmust és a társadalom e szerveződési formájával járó pusztítást.
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II. fejezet A (poszt)neoliberalizmus Kolumbiában az
alkotmánymódosítás óta és a szociálpolitika a salud oldalon.
Az 1990-es években Kolumbiában mélyreható politikai, társadalmi és gazdasági
reformok indultak el. Kiemelkedik az 1886-os százéves politikai alkotmány
módosítása és egy új általános társadalombiztosítási rendszer létrehozása, amely érvelésünk szerint - a kolumbiai (poszt)neoliberális előretörésért felelős. Az
elemzéshez az iparosodáson alapuló felhalmozási rendszerből a "financializáció"
rugalmas rendszerébe való átmenet történelmi fejlődéséből indulunk

ki7. Az

1991-es

alkotmánymódosítást a "törekvő alkotmányosság" (García Villegas, 2013) vagy
más néven "neokonstitucionalizmus" (G. C. Rodríguez, 2008, 37-45. o.; 20102011, 1671. o.; 2012, 164-165. o.) és az egészségügy szociálpolitikájának
konfigurációjaként elemezzük.

1. A (poszt)neoliberális előőrs és a társadalmi és fegyveres konfliktus
Kolumbiában: a sokk-doktrína (i)jogi eszközökkel.
Kolumbiában az erőszakot és az állami terrorizmust a jogállamiság legitimálta
különböző jogi fikciókkal. A törvényes/legális erőszak és az illegitim/legális erőszak
dialektikája,

valamint

ezek

különböző

kombinációi

rendkívül

összetettek

Kolumbiában, ahol ezeket olyan folyamat során ösztönzik és támogatják, ahol
megkülönböztetésük és szigorú elkülönítésük elveszik és elmosódik (Benjamin,
2006, 173-174. o.; Comaroff & Comaroff, 2006, 37. o.).
A legális/legális erőszak egy széleskörű folyamatra vezethető vissza, amelyet
Amerika gyarmatosításától kezdve követhetünk nyomon, és amelyet olyan jogi
szereplők legitimáltak, mint a Római Szerződés.
A financializációt olyan összetett folyamatként értelmezik, amely a pénztőke és a spekulatív tőke
autonómiája mellett a "kaszinókapitalizmus" kialakulását is jelzi (V.
J. Hernández, 2012), magában foglalja a társadalom egészének, beleértve az államot is, a
pénzügyi tőke logikájának való alávetését. A financializáció révén létrejövő tőke koncentrálja a
termelési, kereskedelmi és hitelezési funkciókat, megszüntetve a közvetítést és a tőkések közötti
profitelosztást, mint például a közüzemi szolgáltatók által megvalósított modell (Á. J. Estrada,
2010b).
7
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Tordesillas (Rumeu de Armas, 1992), a gyarmati időkben a királyi rendeletek
törvény

betűjének

szakralizációján,

a

köztársasági

korszakban

pedig

az

alkotmányokon keresztül (Rama, 1984, 44. o.). A "betartják, de nem tartják be" elv
összefoglalja az erőszak és a jog közötti összetett történelmi kapcsolatot, amely
Latin-Amerikában még mindig érvényes (Araujo, 2009).

A konzervatív hegemónia vége és a kapitalista modernizáció betörése a huszadik
század elején Kolumbiában a törvényes/legális erőszak igen összetett folyamatát
jelentette, amelynek heves népi tiltakozással állt ellen az agrárkonfliktusok, az
észak-amerikai enklávék és a közlekedés, valamint a bogotai polgári tiltakozások
és a "nagyon lázadó nép" (Vega, 2002a, 2002b, 2002c, 2002d) kézművesei.
A jog és az erőszak bonyolult kapcsolatában Kolumbia különleges esetet képvisel.
1952 és 1994 között 35 éven át ostromállapotban volt, ami a legalizált erőszak egy
formája. Ez a jogi forma lehetővé tette a mindenkori kormány számára, hogy
demokratikus szabályok mellett, a "kivételes állam" alakjában megerősítse a
politikai rendszer autoriter elemeit (Díaz, 2009; Gallón, 1979; García Villegas,
2001). A törvényes/legális erőszak e folyamatának elemzéséhez Jorge Eliecer
Gaitán 1948. április 9-i meggyilkolását vesszük kiindulópontnak (Osorio, 2003,
291-302. o.), amely esemény egy erősen elfojtott, "el bogotazo" néven ismert
társadalmi tiltakozást váltott ki. Ez pártpolitikai erőszakot váltott ki a liberálisok és a
konzervatívok között, háborút az egyik és a másik párt alárendeltjei között, anélkül,
hogy az elitet ez érintette volna.
Ebben az időben jelentek meg az első liberális gaitanista gerillák, akik a kolumbiai
hadsereg támogatásával, a banditák támogatásával harcoltak, olyan alakokkal,
mint a
A "pájaro" és a "chulavita", amelyet a konzervatív párt támogat. Az állam piszkos
háborújával szemben a Kolumbiai Kommunista Párt, amely 1930 júliusában jött
létre az 1926-os Forradalmi Szocialista Párt (PSR) szakadásából, tömeges
önvédelemre szólított fel (Vega, 2002d, 45-66. o.).
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47). 1928-ra az elnyomó törvények, mint például a "Hősi törvény" néven ismert
Társadalmi Védelmi Törvény, iránymutatást adtak az elnyomáshoz (O. H. Calvo,
2008, 36. o.).

Laureano Gómez elnök (1950-1951) elrendelte, hogy bárki, aki szembeszáll a
fegyveres erőkkel, "bandita", és felhatalmazta a hadsereget a gyorsított kivégzések
végrehajtására (O. H. Calvo, 2008, 64. o.). A Llano gerillái Guadalupe Salcedo
vezetésével

megalkották

a

Leyes

del

Llano-t,

amelyet

"államalapító

agráralkotmánynak" tekintettek (Molano, 2012). 1953-ban békét kötöttek a Llano
gerillákkal, és 1957-ben az egykori gerillavezért, Guadalupe Salcedót állami
ügynökök meggyilkolták Bogotában (O. H. Calvo, 2008, 66-69. o.).

A

Nemzeti

Front

(1958-1974)

jelentette

a

kivételes

állapotok

ismételt

alkalmazásának kezdetét Kolumbiában. Ez egy politikai paktum volt a liberális és
konzervatív pártok elitje között az államhatalom elosztásáról. De ez egyben
végleges megállapodás is volt a két fél között elszabadult erőszakért viselt
felelősségről. Behar szerint a Nemzeti Front "egy paktum volt a felejtésre, annak a
szörnyű évtizednek a kollektív emlékezetből való kitörlésére". Az amnézia
paktuma. Míg a sajtó a "gentlemen's agreement" részét a hallgatásával tette meg,
hogy ne nyomtasson annyi vért" (idézi O. H. Calvo, 2008, 81. o.).
Ezzel egyidejűleg a gazdaságpolitikában egy sor változást vezettek be az
importhelyettesítő iparosítási modell (ISI) korlátaival, a hazai piacra alapozott
felhalmozással

és

a

kapitalista

jövedelmezőség

válságának

tendenciáival

szemben.
Az

első

intézkedések

a

Lleras

Restrepo-kormány

(1966-1970)

exportösztönzéséből álltak, a nemzeti ipar versenyképességének növelését
feltételezve, amely folyamat Misael Pastrana kormányával (1970-1974) és a
"nemzetgazdasági egységeken alapuló lakásfinanszírozással" folytatódott.
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állandó vásárlóerővel" (Á. J. Estrada, 2004). Ez Alfonso López Michelsen
elnöksége (1974-1978) alatt erősödött meg, aki Ronald McKinnon, a Stanford
Egyetem közgazdásza - a neoliberális elméletek másik bástyája Milton Friedman
chicagói iskolájával együtt - tanácsára megtervezte az adó- és pénzügyi reformot.
Ezek a reformok a tőkepiac bővítésére és az ország pénzügyi tevékenységének
ösztönzésére irányultak (Á. J. Estrada, 2004, 66. o.).
A kubai forradalom 1959-es győzelmének hatására ebben az időszakban a
nemzeti front politikai zártságával és az agrárreform elmaradásával szemben
különböző gerillaszervezetek alakultak különböző követelésekkel, a hatalom
átvételéért folytatott harcban a legkülönbözőbb megközelítésekkel és javaslatokkal
(O. H. Calvo, 2008).

A Nemzeti Felszabadító Hadsereg (ELN) 1964-ben jött létre. A katolikus egyház
konzervatív hagyományaival szakító pap, Camilo Torres Restrepo belépésével vált
népszerűvé (Claux, 2011, 104. o.; V. M. López, 1990; Umaña, 2003, 69. o.).
A Marquetalia hadművelet politikai és katonai katasztrófája után 1964. július 20-án
a gerillák közgyűlése meghirdette a "Gerilla Agrárprogramot", 1965-ben pedig a
második gerillakonferencia kihirdette a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők
(FARC) megszületését (Alape, 1985, 2000; Medina, Toloza, Beltrán, Romero, &
Caicedo, 2009).

1967-ben a Népi Felszabadító Hadsereg (EPL) az "elhúzódó népi háború"
elmélete alapján jött létre (Harnecker, 1988). 1973-ban megjelentek a városi
gerillák, mint például az M-19, a "néppel, fegyverrel a hatalomért" jelszóval (Lara,
1982).
Az ostromállapot lehetővé tette olyan jogi normák kihirdetését, mint például a
"Szerves Honvédelmi Statútum", amely engedélyezte csoportok létrehozását.
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félkatonák. Az 1965. december 24-i 3398. sz. rendelet 25. cikke kimondta: "minden
kolumbiai férfi és nő, aki nem tartozik a kötelező katonai szolgálatra való behívás
hatálya alá, felhasználható a kormány által olyan tevékenységekben és
munkákban, amelyekkel hozzájárul a normalitás helyreállításához". A 33. cikk
kimondja: "A honvédelmi miniszter az általa felhatalmazott parancsnokok útján, ha
úgy ítéli meg, hogy ez célszerű, magántulajdonként védheti azokat a fegyvereket,
amelyeket a fegyveres erők kizárólagos használatára szántnak tekintenek" (O. H.
Calvo, 2008, 108-109. o.).

Julio César Turbay Ayala kormánya (1978-1982) az 1978. szeptember 6-i 1923-as
rendkívüli rendelettel, az úgynevezett "biztonsági törvény", az elnyomás és a
törvényes erőszak elmélyítését jelezte. Ez a rendelet széleskörű jogkörrel ruházta
fel a fegyveres erőket, a hadsereget és a rendőrséget, beleértve az
igazságszolgáltatási jogköröket is, és a "közrend megzavarásával" kapcsolatos
bűncselekményeket hozott létre, többek között olyan intézkedéseket, amelyek
kriminalizáltak minden társadalmi tiltakozást. A katonák civilek általi törvényhozása
és bírósági tárgyalása "a kontinens diktatórikus rendszereiben bevezetett elnyomó
modellhez állt a legközelebb, mivel túllépte a rendes törvényhozás minden jogi
korlátját" (O. H. Calvo, 2008, 126. o.). Ez volt a tömeges letartóztatások, kínzások
és súlyos emberi jogi jogsértések időszaka a következő jelszó jegyében: "jobb
elítélni egy ártatlan embert, mint szabadon engedni egy gerillát", ahol a fegyveres
erők fellépése állami ideológia rangjára emelkedett (O. H. Calvo, 2008, 126. o.).
Ebben az időszakban alakult ki a hármas A, az amerikai antikommunista
szövetség, amelyet a katonai erők artikuláltak és az Egyesült Államok
támogatásával (O. H. Calvo, 2008, 135. o.).

Az 1970-es évek olajválsága, az aranystandard vége és a fordista termelési modell
összeomlása mélyreható globális kapitalista válságot jelentett. Új tereket
követeltek a tőke reprodukciója számára. Ehhez a nemzetközi munkamegosztás
módosítására, a gazdaságok transznacionalizálásának előmozdítására, a termelés
delokalizált formáinak ösztönzésére és a világgazdaságban dolgozók számának
csökkentésére volt szükség.
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a periférikus állam, az áruk és a spekulatív tőke szabad áramlása érdekében
(Capella, 1997, 167-172. o.).

Az 1980-as évek jelentették a paraállam kialakulásának egyik csúcspontját, a
katonai erők, a félkatonai csoportokkal kötött szövetségeik, a gerillaháború és a
nagyhatalmú kábítószer-kereskedők közötti összetett társadalmi és fegyveres
konfliktus erőszakos spiráljával. 1989 augusztusa és 1990 áprilisa között három
elnökjelöltet gyilkoltak meg az akkori választásokon: Luis Carlos Galán a Liberális
Párt részéről, Carlos Pizarro León-Gómez az AD-M19 Demokratikus Szövetség
részéről és Bernardo Jaramillo a Hazafias Unió részéről (O. H. Calvo, 2008, 143165. o.), ami meggyengítette a demokrácia kiépítésére tett kezdeti kísérleteket.
Ezzel kapcsolatban Palacio és Rojas 1989-ben megállapította (idézi Á. J. Estrada,
2010b):
"(...) a paraállamban nemcsak a tőke egy frakciója kezdett uralkodóvá válni, hanem
a kokainvállalkozók, a tőke más frakcióival szövetkezve, az ország egyes régióiban
területi ellenőrzéssel és népi társadalmi bázisokkal kezdtek rendelkezni (...)
egyfajta "paraállammal" állunk szemben. Magában foglal egy erős kapitalista
frakciót; egy elnyomó katonai apparátust; szociális jóléti kiadásokat; regionális
területi ellenőrzést és egy korlátozott, de hatékony népi támogatást" (idézi Á. J.
Estrada, 2010b, 21. o.).

A Simón Bolívar Gerilla Koordinációs Bizottság történelmi pillanatot jelentett a
kolumbiai fegyveres konfliktusban, amikor a különböző felkelő erők összefogtak,
hogy tárgyaljanak az állammal. A folyamat azonban megszakadt, amikor 1990-ben
Virgilio Barco (1986-1990) nemzeti kormánya az M-19 gerillamozgalom, a Népi
Felszabadító Hadsereg (EPL) és a Quintín Lame nevű bennszülött lázadó csoport
vezetőivel

közös

nyilatkozatban

párbeszédet

hirdetett

az

országnak

a

fegyverletételről és a demokráciába és a nemzeti politikába való bevonásukról (M.
J. Giraldo, 1994). A hadurak, a Castaño testvérek beavatkozása, akik később a
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Az Autodefensas Armadas de Colombia AUC jelentős szerepet játszott az EPL
leszerelési folyamatában, amelyet Esperanza, Paz y Libertad (Remény, béke és
szabadság) névre kereszteltek át. Fidel Castañót akkoriban emberiesség elleni
bűncselekményekért ítélték el, és ő vette át a Medellín-kartell vezetését (O. H.
Calvo, 2008, 208-209. o.).

Javier Giraldo szerint az ezekkel a csoportokkal folytatott béketárgyalásokat az
jellemezte, hogy nem eredményeztek alapvető átalakulást. A gerillák követelései a
leszerelt csoport számára nyújtott egyéni juttatásokra korlátozódtak. "Úgy tűnik,
hogy a tét a leszerelt csoport (nagyon kis mértékben) való részvétele a
hatalomban, vagy különböző juttatások csomagja a vezetőik számára: egy-két hely
a kongresszusban, visszahelyezési nyugdíjak, termelési projektekhez nyújtott
kölcsönök, testőrök és páncélozott autók, néhány millió alapítványokra és civil
szervezetek létrehozására, kegyelem és kegyelem a felejtésért, két-három
sajtóhely a politikai projektjük bejelentésére [...]" (M. J. Giraldo, 1994).

2. A Gaviria-kormány poszt-neoliberális fordulata (1990-1994)
Luis Carlos Galán meggyilkolásának idején César Gaviria Trujillo volt a kampány
vezetője, mindketten az úgynevezett "új liberalizmus" élén álltak. A párt Gaviriát
választotta egyedüli jelöltjének. Ez erős támogatottságot biztosított neki a
közvélemény-kutatásban, így megörökölte a meggyilkolt Galán politikai vagyonát
és magas támogatottságát. Gaviriát végül Kolumbia elnökévé választották (O.
H. Calvo, 2008).
A neoliberális politikák előretörése Kolumbiában az 1970-es években kezdődött, a
kivételes államok jogi elnyomásával egy időben. Estrada (2004, 71. o.) nyomán
azonban egyetértés van abban, hogy César Gaviria kormányzása (1990-1994)
fordulópontot jelentett a neoliberális előretörésben. Kormánya felgyorsított módon,
az 1990-es években elért népszerűségét kihasználva mélyreható reformcsomagot
vezetett be.
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megválasztása, az akkori kiélezett erőszak elleni közvélemény-szavazás, valamint
az 1886-os alkotmány módosítása az ő kormánya alatt (Á. J. Estrada, 2004).

César Gaviria Trujillo az Andok Egyetem közgazdásza és hivatásos politikus, aki
számos fontos tisztséget töltött be, szülővárosa, Pereira polgármesterétől kezdve
Virgilio Barco kormányának (1986-1990) pénzügy- és közhitelügyi miniszteréig.
Kolumbiai elnöksége után 2004-ig az Amerikai Államok Szervezetének főtitkára
volt. Gaviria annak az értelmiségi elitnek a tagja, amely az 1990-es évek elejére a
gazdasági nyitottság és a piac központi szerepének a gazdasági fejlődésben
betöltött ortodox álláspontját képviselte (Á. J. Estrada, 2005, 28. o.).

A Gaviria-kormány "békés forradalomnak" nevezett nemzeti fejlesztési terve három
tengely mentén orientálódott: a nemzeti határok külföldi termékek előtti
megnyitásának új mandátuma; az állam modernizációjának elmélyítése az új
piacok létrehozása felé, ami a szolgáltatások nyújtása terén az állami
monopóliumok megszűnését jelentette; és a szociális beruházások, amelyek a
szegényeket célozták meg és a keresletet támogatták (T. C. Gaviria, 1991).

Armando Montenegro8 , a Gaviria-kormány idején a Nemzeti Tervezési Osztály
(DNP) igazgatója, aki később a Világbank helyettes ügyvezető igazgatója lett, a
következőképpen foglalta össze a kormány programját: "a kormány felismerte,
ahogy a közvélemény is, hogy a gazdasági és politikai ügyekben a paternalista
gyámkodás kora a múlté, hogy átadja a helyét egy új

8Armando Montenegro a

kolumbiai Universidad Javeriana egyetemen szerzett ipari mérnöki diplomát, az
Ohioi Egyetemen közgazdaságtanból és latin-amerikai tanulmányokból szerzett mesterdiplomát, a
New York-i Egyetemen pedig közgazdaságtanból doktorált. Alapító partnere és igazgatója az
Ágorának, "a világ egyik vezető befektetési bankjával, a Rothschilddal kötött stratégiai
szövetségnek (...), amely Kolumbiában a legjobb M&A befektetési bankok közé tartozik".
("http://www.agoracorp.com,").
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korszak, ahol mindenki kezdeményezése teret és légkört talál" (T. C. Gaviria,
1991).

A kormány átvette a Barco-kormány idején a kolumbiai gazdaság modernizációjára
vonatkozó program végén meghatározott iránymutatásokat, amelyek felvázolták a
gazdasági liberalizáció és az úgynevezett "kolumbiai gazdaság modernizációja"
irányába mutató reform általános irányvonalait.
az állam "modernizációja". Anélkül, hogy kifejezetten hivatkoznának a "washingtoni
konszenzusra", a diagnózis és a végrehajtandó intézkedések egybeestek ezzel a
reformprogrammal (Á. J. Estrada, 2004, 73. o.).
E változások előmozdítása érdekében Gaviria elnök körülvette magát technokraták
fiatal csoportjával, akiket magas állami pozíciókba neveztek ki, a "Gaviria óvoda "9
néven.

Ezt az ország szellemi elitjéhez tartozó csoportot az jellemezte, hogy

többségük magánegyetemeken tanult és az Egyesült Államokban folytatott
posztgraduális tanulmányokat, a neoklasszikus közgazdaságtanban divatos
eszmék és a neoliberalizmus monetarista szemléletének hatása alatt (Á. J.
Estrada, 2004, 73-74. o.), valamint jó kapcsolatokkal rendelkezett a multilaterális
szervezetekkel (Á. J. Estrada, 2005, 26. o.).
A kormány reformjait viszont egy erőteljes ideológiai kampány hajtotta, amelyet a
"gazdasági nyitottság és az állam modernizációja" jelszóval támasztottak alá. A
kampány a haladás mítoszára (Escobar, 2005) összpontosított, hogy az ország
elmaradottságával

foglalkozzon.

Az

ideológiai

töltet

nyilvánvaló

volt

a

diskurzusában: "a zárt gazdasággal szembe kell állítani a nyitott gazdaságot, az
elmaradott és archaikus állammal szembe kell állítani a modern államot" (Á. J.
Estrada,

2004,

74.

o.).

A

(poszt)neoliberális

konszenzushoz

szigorúan

ragaszkodva a reformokat feltétlenül szükségesnek mutatták be. A kormány
szlogenje a következő volt: "Üdvözöljük a jövőben".

9 A technokratáknak

ez a csoportja Juan Manuel Santos Calderón kormányában (2010-2014) ismét
tanácsadóként jelenik meg (Lewin, 2013).
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A jogalkotási reformok első csoportját a második törvényhozás 1990-ben hagyta
jóvá, és 1991 elején szentesítették. Ezek a jogi rendelkezések előmozdították a
gazdasági deregulációs programot, és megalapozták az állam strukturális reformját
(Á. J. Estrada, 2004, 74-82. o.).
Az 1990. évi 50. törvénnyel a munkaerőpiacot is megreformálták. Az indoklás
szerint a nemzeti gazdaság versenyképességének javítása a nemzetközi
piacokon, a foglalkoztatási ráta növelése, a foglalkoztatás stabilitásának
megteremtése, a közvetlen munkaerő-kölcsönzés lehetővé tétele, valamint a
munkaidőnek az új technológiákhoz és új termelési módokhoz való igazítása volt a
cél. Ez a szabályozás azonban a munkaerő rugalmasabbá tételét célozta, hogy a
munkáltatónak nagyobb mozgásteret adjon a munkaerő feletti rendelkezéshez, és
csökkentse a munkaszerződések árát (Á. J. Estrada, 2004, 74-75. o.).

Intézkedéseket hoztak a külkereskedelem liberalizálására is, amit gazdasági
liberalizációnak neveznek. Az 1990. októberi Conpes 2494 dokumentummal
iránymutatásokat határoztak meg a vámok lebontására és az olyan követelmények
megszüntetésére, mint például a behozatali engedélyek. Ez egy politikai döntés
volt, amely nem igényelt semmilyen konszenzust, és nem volt szükség semmilyen
formalitásra más állami intézményeken belül. Ez Gaviria elnök és Ernesto Samper
Pizano gazdaságfejlesztési miniszter egyoldalú döntése volt10: "A terv az volt,
hogy a vámok és pótadók együttes szintjét az 1990 novemberi 33,5%-ról 1994-ben
14,6%-ra csökkentik" (Dinero.com, 2013a).

Gaviria szerint ezen intézkedések megvitatásának hiánya az Alkotmányozó
Nemzetgyűlés következménye volt: "Gaviria a kevés vitát, amelyet ez kiváltott, a
következőkre vezeti vissza
10 Jogász

az Universidad Javeriana egyetemről. Hivatásos politikus, aki az államon belül különböző
kormányokban különböző pozíciókat töltött be, valamint nép által választott tisztségeket is betöltött.
Kolumbia elnöke 1994-1998. Egy héttel megválasztása után az elnökválasztási versenyben riválisa,
Andrés Pastrana nyilvánosságra hozott egy sor felvételt, amelyeken azzal vádolták, hogy a Cali
kartelltől kapott finanszírozást az elnökválasztási kampánya során; ez a tény kiváltotta a 8000-es
pert, és egész kormányát megbélyegezte.
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gazdasági nyitottságot arra, hogy az Alkotmányozó Gyűléssel egy időben zajlott a
vita, és az ország figyelme erre irányult" (Dinero.com, 2013a). A nyitást viszont
megerősítette az 1991. évi 7. törvény, "amely általános normákat diktál,
amelyekhez a nemzeti kormánynak az ország külkereskedelmének szabályozása
érdekében tartania kell magát, létrehozzák a Külkereskedelmi Minisztériumot,
meghatározzák a Külkereskedelmi Főtanács összetételét és feladatait, létrehozzák
a Külkereskedelmi Bankot és a Gazdasági Modernizációs Alapot" (Dinero.com,
2013a). Ezek az intézkedések arra irányultak, hogy a nemzeti termelést a külföldi
versenynek tegyék ki, és állítólag a termelékenység és hatékonyság növelése
érdekében kikényszerítsék a technológiai fejlődést (Á. J. Estrada, 2004, 76. o.).
A tőkepiacot liberalizálták a megtakarítások és a tőkeáramlás ösztönzése
érdekében. Az 1990. évi 45. törvényben elfogadott pénzügyi reform lehetővé tette
a többszörös banki tevékenységet, és feloldotta a külföldi befektetésekre
vonatkozó korlátozásokat a pénzügyi szektorban, többek között azért, hogy
"megkönnyítse a tulajdonviszonyok átszervezését a pénzügyi intézmények
beolvasztása, egyesülése, kiválása vagy felszámolása révén, mindez az állami
bankok privatizációjára vonatkozó politikai döntéssel együtt" (Á. J. Estrada, 2004,
77. o.).
Az 1991. évi 9. törvény véget vetett a devizaellenőrzés állami monopóliumának, és
privatizálta a devizapiacot. Ez egyrészt a tőkeáramlást serkentő intézkedés volt,
másrészt, ahogy Estrada (2004, 78. o.) kifejti, az uralkodó elit "kettős mércéjét"
tárta fel a kábítószer-kereskedelemmel kapcsolatban, amelyet az államhatalom
üldözött, de egy ilyen típusú döntéssel szponzorálták a forrásaiknak a felhalmozás
legális körforgásába való bekapcsolását, amelyet a gyakorlatban a párhuzamos
valutapiacon és a külföldi vagyon birtoklásában "legalizáltak" (Á. J. Estrada, 2004).

Ugyanebben a szellemben Calvo egy amerikai kormányzati jelentést idézve kifejti:
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"A

gazdasági

reformok

előrehaladtával

azonban

a

kolumbiai

drogbárók

kihasználták a kormány reformjait, és tőkét kovácsoltak a nyitottabb és liberálisabb
gazdaság előnyeiből. A reform több lehetőséget teremtett, és megkönnyítette a
kábítószer-kereskedők számára, hogy tisztára mossák és megvédjék illegális
vagyonukat Kolumbiában. A kolumbiai banki összegek privatizációja a devizapiac
liberalizációjával együtt lehetővé tette a kolumbiai kábítószer-kereskedők számára,
hogy burkolt befolyást gyakoroljanak egyes hazai bankok politikájára és
működésére

[...].Minden

egyes

dollárral,

amely

a

kábítószer-kereskedők

bankszámlájára kerül, nő a kormányra gyakorolt politikai és gazdasági befolyásuk
[...] A kábítószer-kereskedők képesek befolyásolni a banki és pénzügyi
kapcsolatok szerkezetét, hogy könnyen és minden jogi következmény nélkül
tisztára mossák, legitimálják és megőrizzék illegális vagyonukat" (O. H. Calvo,
2008, 1. o.). H. Calvo, 2008, 233. o.).

A távközlési ágazatot az 1989. évi 72. törvény óta deregulálták, és mindössze
tizenkét nappal a Gaviria-kormányzás kezdete után adták ki az 1990. évi 1900. és
1901. számú rendeleteket a folyamat felgyorsítása érdekében. Még ezek a normák
is megelőzték az 1991-es politikai alkotmányt, "olyan fogalmakban, mint a
privatizáció, a monopóliummentesítés, a verseny, a házi közszolgáltatások, a
szociális kiadások, a koncessziós rendszer stb." (idézi Á. J. Estrada, 2004, 78. o.).
Ugyanilyen irányú változások sorozata történt az ország kikötői infrastruktúrájában
is. Az 1991. évi 1. törvény döntött a Colpuertos és a nemzeti vasutak
felszámolásáról, és kikötői koncessziós rendszert írt elő (Á. J. Estrada, 2004, 79.
o.).

A

nyitás

folyamatával

és

az

állami

monopóliumok

megszűnésével

szembesülve Gaviria elnök a cartagenai kikötőben kijelentette: "Ma le kell rombolni
azt a falat, amely korlátozza a növekedést és az általános jólétet" (Dinero.com,
2013c), utalva a berlini fal leomlásának közelmúltbeli kontextusára, extrapolálva az
államról mint leküzdendő falról alkotott elképzelését.
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Bár a normatív változások ezen sorozata lehetővé tette a kormányprogram
előrehaladását, a korábbi, 1886-os alkotmány komoly akadályokat gördített az
állam és intézményeinek mélyreható átalakítását célzó, mélyrehatóbb strukturális
változások elé, amelyeket az alkotmány bevezetni szándékozott. Ezért az
alkotmánymódosítás szükségszerűvé vált az alkotmányos struktúrák mélyreható
átalakítása érdekében, amely újradefiniálná az állam szerepét (Moncayo,
2004).Moncayo nyomán:

"Korábbi jogi-alkotmányos rendszerünk struktúráját nem az állami vállalatok
privatizációjának folyamatára, a közkiadások, különösen az úgynevezett szociális
kiadásoknak

az

egyének

igényeinek

való

alávetésére,

a

bizonytalan

munkaviszonyok általánossá tételére, a gazdasági nyitás, a támogatások
megszüntetésére, egyszóval a piacnak az erőforrások elosztásának, a jövedelmek,
a javak és a fogyasztás elosztásának legfőbb bírájává tételére tervezték"
(Moncayo, 2004, 199. o.).
A Gaviria-kormány számára a (poszt)neoliberális projekt előretörése olyan
alkotmányos reformot követelt, amely alkalmazkodik a különböző gazdasági
reformokhoz, amelyeknek a törvényhozáson keresztül sikerült előrehaladniuk, de
az 1886-os alkotmány államszerkezete olyan akadálynak számított, amelyet le
kellett küzdeni. Ezért Gaviria és tanácsadói csapata az alkotmányreformot a
kormány prioritásává tette, azzal a céllal, hogy az államformát a (poszt)neoliberális
gazdasági projekthez igazítsák.

3. Az 1991-es új politikai alkotmány: a (poszt)neoliberális stratégia
egyik sarokköve
Az 1991-es politikai alkotmány központi szerepet játszik a tőkéhez való hasznos
jogban és annak a (poszt)neoliberális stratégiához való viszonyában, amennyiben
annak bevezetését és elmélyítését a demokrácia retorikája legitimálja.
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A piacot és a közszolgáltatások, például az egészségügy árucikké tételét a
részvételi demokrácia és a békére való törekvés előmozdítására használták fel.

Az alkotmánymódosítás kritikai elemzései nyomán (Á. J. Estrada, 2004, 2005,
2010a; J. Estrada, 2008; Jiménez, 2008; Mejía, 2002; Moncayo, 1990, 2002, 2004)
egy ilyen módosítás a részvételi demokrácia kiterjesztésének, az állam szociális
jogállamként való meghatározásának, valamint az emberi jogoknak a progresszív
figurái mögött a (poszt)neoliberális előretörésnek adott legitimitást. A kapitalizmus
szerkezetátalakításának központi elemei azonban érintetlenül maradtak, és a
"kiszámított kétértelműség" (G. M. Calvo, 2005a, 249-259. o.), az alkotmányos
formák képlékenysége (Zagrebelsky, 1999, 14-15. o.) és az alkotmányszövegben
szereplő kijelentések - mint például: "piacgazdaság"; "vállalkozás szabadsága";
"hatékonyság" - rugalmassága révén lehetővé vált az alkotmányszövegnek a tőke
számára hasznos jogi mandátumok szerinti értelmezése és alkalmazása.

Az alkotmányjogi dogmatikában konszenzus van abban, hogy az 1991-es
alkotmányt általában véve az 1991.
"neokonstitucionalizmus"

(G.

C.

Rodríguez,

2008,

2012)

vagy

"törekvő

alkotmányosság" (García Villegas, 2013). Különösen a szociális jogállami klauzulát
értelmezték olyan elvként, amely az alkotmányszöveg egészére kisugárzik,
amennyiben az állam tevékenységét irányítja, és erős elkötelezettséget jelent a
társadalmi igazságosság, a szabadság és a gazdagok és szegények közötti
szakadék csökkentését, az életminőség és az emberi méltóság javítását célzó
szociálpolitika iránt (Arango, 2004; E. M. J. Cepeda, 2007c; M. L. E. Pérez,
Uprimny Yepes, & Rodríguez, 2007).

Ezzel a konszenzussal ellentétben azt javasoljuk, hogy a kolumbiai alkotmányos
változásokat és a szociális jogállami formulát nem lehet elszigetelten elemezni
attól a történelmi pillanattól, amelyben zajlanak, különösen, ahogyan elemeztük, a
kapitalizmus reformjait és átstrukturálását a kormányzat égisze alatt.
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(poszt)neoliberális. Ebben az értelemben az 1991-es politikai alkotmányt Stolowicz
(2012, 25. o.) nyomán a (poszt)neoliberális konszenzus artikuláló elemeként
azonosítjuk. Kolumbia konkrét esetében a szociális jogállami formula az, amely a
kapitalista szerkezetátalakítást és annak legitimációs formáját sűríti és szintetizálja,
kiüresítve a társadalmi igazságosság tartalmát, amelyet ez a formula felidéz. A
következőkben a kolumbiai alkotmányozási folyamatot elemezzük, hogy megértsük
az állítólagos "szociális" kapitalizmus kiüresedésének és normalizálódásának
folyamatát a kolumbiai esetben.

3.1. Az alkotmányozási folyamat jogi és politikai háttere
Az 1970-es évek vége óta az alkotmánymódosítás gondolatát Kolumbiában
különböző szereplők vitatták meg, és az érdekek nem mindig egyeztek. 1984-ben
gerillacsoportok

és

társadalmi

mozgalmak

javasolták

egy

alkotmányozó

nemzetgyűlés összehívását azzal a céllal, hogy széleskörű teret teremtsenek a
vitáknak és a konszenzus kialakításának, amely nem a kongresszuson keresztül
vezetne. 1987-ben Carlos Lleras Restrepo elnök újra elővette a kérdést, válaszul
az igazságszolgáltatás elleni erőszak fokozódására az országban (Dávila, 2002).

Az 1990-es évek elején ezek az alkotmánymódosítási kezdeményezések kezdtek
formát ölteni. A cél az volt, hogy az új alkotmányos paktum szakítson azzal a
köztársasági hagyománnyal, hogy az alkotmányszöveget a hagyományos politikai
pártok valamelyike - liberális vagy konzervatív - vagy egy polgárháborút,
államcsínyt vagy az uralkodó elit által előre jelzett vagy irányított változásokat
követő koalíció reformálja (Valencia, 2010, 62. o.).
A társadalomban széles körű konszenzus alakult ki, ahol a hagyományos pártok, a
társadalmi, politikai és népi mozgalmak, az új politikai pártok, a leszerelt fegyveres
csoportok, az akadémiai körök, a diákok és a legbefolyásosabb média összefogott
az új alkotmány kihirdetésére való felhívás gondolata körül (P. C. González, 1989).
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Kolumbia alkotmányos történetét a nemzetállami konszolidáció óta bőséges
alkotmányos változások és reformok jellemzik. Valencia a következőképpen
foglalta össze az alkotmányos változásokat:
"Kolumbiának tizenöt általános vagy nemzeti alkotmánya volt: kettő (1811-ben) a
függetlenségi háború alatt (1810-1819); öt (1819-ben, 1821-ben, 1828-ban és
1828-ban); és öt (1819-ben, 1821-ben, 1828-ban és 1828-ban).
1830) a Gran Colombia alatt (1819-1830); négy (1831-ben, 1832-ben, 1843-ban és
1853-ban).
az Új Granadában (1830-1858); három (1858-ban, 1861-ben és 1863-ban) a
föderáció idején (1858-1886); és egy, [...] az 1886-os, a megújulás küszöbén
(1886-1903)" (Valencia, 2010, 129. o.).
Az utolsó, 1886-os alkotmányt az 1894 és 1986 közötti időszakban 67 alkalommal
módosították (Valencia, 2010, 175-195. o.).
A bőséges alkotmánymódosítás és az elharapódzó reformizmus mögött azonban
nem az alkotmányjogi kézikönyvek által ünnepelt "jogi zsenialitás" áll, hanem egy
"ideológiai eszköz, amelynek célja a társadalmi változások megakadályozása és a
politikai konszenzus előállítása" (Valencia, 2010, 61. o.). Valencia Villa (2010, 6163. o.) szerint Kolumbia alkotmányos története az alkotmányok sorozataként
jellemezhető, amelyeket ő "csatakártyáknak" nevez, ahol a győztes frakció a
törvény erejével kényszerítette ki magát. A háború és az erőszak a jog területén is
egyszerre zajlott. A harci kártyák a köztársasági formák egyfajta kultuszaként
állnak, miközben a liberális és konzervatív elitnek sikerült megakadályoznia a
felkelők minden strukturális átalakítási kísérletét.

A Barco-kormány idején háromszor próbálkoztak sikertelenül egy újabb reformmal,
az 1886-os charta 68. módosításával. Az első reformkísérlet az 1988. január 30-i
népszavazás kiírása volt (E. M. J. Cepeda, 2007b, 341. o.), amelyet a kétpártiak
blokkoltak, hogy megegyezzenek a
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hagyományos

politikai

erők

(Jiménez,

2008,

69.

o.).

E

megállapodás

eredményeként 1988 októberében népszavazást javasoltak (E. M. J. Cepeda,
2007b, 341. o.), de az Államtanács alkotmányellenesnek nyilvánította, mivel az
alkotmány reformjára egyedül a Kongresszus volt jogosult (Jiménez, 2008, 70. o.).

A kormány úgy döntött, hogy 1988 júliusában törvénytervezetet nyújt be. A
törvényjavaslat
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cikkelyből

állt

"részvételi

demokrácia

és

társadalmi

igazságosság" címmel, amelyek célja az intézmények legitimálása, valamint a
Barco-kormány által vállalt politikai, társadalmi és gazdasági változásoknak való
megfelelés volt. Ez az állam átalakítása volt a kapitalizmus átstrukturálása
érdekében, amely a részvételi demokrácián és a békére való törekvésen alapult. A
projektet 1989 decemberében visszavonták, mivel a kongresszus a kábítószerkereskedőknek kedvezően módosította a kiadatás megszüntetését (Jiménez,
2008, 70-73. o.).

Ezzel a forgatókönyvvel szembesülve a Barco-kormány és tanácsadói olyan
mechanizmust kerestek, amely lehetővé teszi az alkotmányreformot az 1886-os
alkotmányos chartában előírtaktól eltérő eszközökkel. Ebben az összefüggésben a
magánegyetemi
kezdeményezése

hallgatók

"Még

összhangban

megmenthetjük
volt

a

Kolumbiát"

kormány

elnevezésű

alkotmánymódosítási

célkitűzéseivel. Ideológiai nézetkülönbségeik ellenére "az alkotmányozó gyűlésért
küzdő diákmozgalom" is támogatta a hetedik választási eljárást (Lemaitre, 2009,
101-102. o.). Humberto de la Calle szerint: "a diákmozgalom kiváltó ok volt arra,
hogy megmutassa, hogy az ehhez vezető út egyfajta önfeláldozás" (Jiménez,
2008, 76. o.). Azzal a sajátossággal, hogy a diákmozgalom nem volt elnyomva
(Amaya, 2013, 23. o.), és nem szenvedte el az állami terrorizmust, amely
ugyanakkor a Hazafias Unió kiirtásában működött (O. H. Calvo, 2008, 173-177. o.),
a diákmozgalom 1990-ben, a választók választása előtt szétesett (Lemaitre, 2009,
114-117. o.).
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Az alkotmánymódosítás megvalósíthatóságát kereső jogi tanulmány, amely a
Barco-kormány változtatási kísérleteinek viszontagságai miatt a Legfelsőbb
Bíróság ellenőrzését is sikerült elkerülnie (Ahumada, 1996, 177. o.), Fernando
Cepeda11 és fia, Manuel José Cepeda részvételére számított, utóbbi Gaviria elnök
egyik legfiatalabb gyermeke volt (Á. J. Estrada, 2005, 31. o.).

Manuel José Cepeda az Universidad de los Andes jogásza, aki a Harvard
Egyetemen végzett posztgraduális tanulmányokat, és vezető szerepet játszik
abban a jogi stratégiában, amelyet "ügyvédi ravaszságként" (Valencia, 2010, 205.
o.) jellemeztek, és amely lehetővé tenné a Nemzeti Alkotmányozó Gyűlés
összehívását. Valójában Cepeda és Fernando Carillóval12 , az Universidad
Javeriana és az Universidad del Rosario professzorával való szoros barátsága, aki
aktívan részt vett a diákmozgalomban, amelyet elhagyott, hogy csatlakozzon az
Alkotmányozó Nemzetgyűléshez (Lemaitre, 2009, 116. o.), fontos szerepet játszott
a diákok és a kormány közötti, az Alkotmányozó Nemzetgyűlés összehívására
irányuló javaslat artikulálásában (Lemaitre, 2009, 116. o., 50. lábjegyzet). A
stratégiát "támadási tervnek" nevezték el, ami az alkotmánymódosítás pragmatikus
jellegét tükrözte (Ahumada, 1996).
Az "alkotmányos elmélet", amely megnyitotta az utat az Alkotmányozó Gyűlés
összehívásához, az 1990-es 927-es ostromállapot-rendelet révén jött létre a
Barco-kormány idején. Cepeda szerint "egy önmagát konvencionáló nép és egy
ostromállapot, amely alkalmas a béke politikai és intézményi alapjainak
megteremtésére: ez a két kifejezés foglalja össze az alkotmányelméletet.

11 A Universidad

Nacional politológusa, aki "eltávolodott a nyilvános tanítástól, hogy teljes mértékben
bekapcsolódjon a magánéletbe" (R. Semana, 1986), részt vett az Universidad de los Andes jogi
karának és az egyetem más kutatóközpontjainak létrehozásában, emellett politológiát is tanított. A
Barco-kormányban kormány- és kommunikációs miniszterként dolgozott, és kapcsolatban állt az
észak-amerikai szellemi elittel (R. Semana, 1986).
12 A választójogi képviselői időszaka után igazságügyi miniszterként csatlakozott a Gaviriakormányhoz. Juan Manuel Santos kormányában (2010-2014) belügyminiszter volt 2013
szeptemberéig, amikor a Spanyol Királyság nagykövete lett.
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épült, hogy utat nyisson a gyülekezésnek a jogrendben" (M. J. Cepeda, 1993, 343.
o.).
Az ostromállapot kihirdetése megnyitotta az utat a következő elnök, César Gaviria
(1990-1994) előtt, aki az alkotmányozó folyamatot vezette. A nemzet főügyésze,
Alfonso Gómez Méndez13 azonban figyelmeztette a Legfelsőbb Bíróságot arra a
jogi útra, amelyet a kormány az alkotmányos reform előmozdítása érdekében
követett. Véleménye szerint,
"Amit a részvételi demokrácia legfőbb megnyilvánulásaként mutatnak be, az egy
biankó csekkké silányulhat, hogy a következő elnök és tanácsadói, húsz, harminc
vagy negyven személy döntsön arról, hogy milyen utat kövessen az "alkotmányozó
gyűlés" összehívása érdekében" (idézi Ahumada, 1996, 180. o.).
3.2. A nemzetgyűlés összehívása Alkotmányozó gyűlés
A Barco-kormány által az alkotmányos reform irányába tett előrelépést követően a
Gaviria-kormány gondoskodott arról, hogy politikai megállapodást kössön a
hagyományos politikai erőkkel és az Alianza Democrática M-19 (AD-M19) nevű új
politikai párttal, hogy a reformot sikeresen lezárja. Az Unión Patriótica és a diákok
kimaradtak ebből a politikai megállapodásból, annak ellenére, hogy az utóbbiak
voltak az összehívók (Dávila, 2002, 169. o.).
A nemzeti alkotmányozó gyűlésről szóló politikai megállapodást az 1990. évi 1926.
sz. rendelet terjesztette a nyilvánosság elé, amely meghatározta az eljárási
elemeket, valamint a megvitatandó témaköröket és napirendet (Jiménez, 2008, 81.
o.). A Legfelsőbb Bíróság egy ellentmondásos döntésben, amelyet a lehetséges 26
szavazatból 14 szavazattal fogadott el (Ahumada, 1996, 181-182. o.; E. M. J.
Cepeda, 2007b, 344-346. o.), döntött a rendelet alkotmányosságáról. nélkül
13

politikus Chaparral Tolimából. Az Universidad Externado de Colombia jogásza. A Santoskormányban (2010-2¿?) a nemzet főügyésze, a nemzet főügyésze, kongresszusi képviselő,
valamint igazságügyi és jogi miniszter volt.
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Úgy vélte azonban, hogy a tematikus korlátozás ellentétes az elsődleges
alkotóelem összehívásával, amely szuverenitásában nem korlátozható. Ennek
ellenére a Gaviria-kormánynak sikerült megtartania tematikus és módszertani
dekalógusát, mint központi tengelyt, amely mentén a gyűlési folyamat fejlődött,
amely a Bíróság döntésével alkotmányos, és nem egyszerűen alkotmányos
jelleget öltött (Jiménez, 2008, 79. o.).
Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés megválasztására 1990. december 9-én került sor.
A választásokat a tartózkodás jellemezte, amely elérte a potenciális választók
75%-át (Jiménez, 2008, 94. o.). Az összesen 70 küldöttet számláló fórumon a
szereplők széles pluralitása képviseltette magát: a hagyományos pártok részéről
25-en a Liberális Párt, 9-en a Konzervatív Párt és 11-en a Konzervatív Párt egy
részlegéből alakult, Álvaro Gómez Hurtado által vezetett Nemzeti Megmentési
Mozgalom részéről. A Demokratikus Szövetség M-19 19 választópolgárt, az
őslakosok, a Hazafias Unió és az evangélikus csoportok pedig egyenként két-két
képviselőt delegáltak. A Forradalmi Munkáspárt (PRT) és a Quintín Lame őslakos
mozgalom egy-egy képviselővel rendelkezett, de szavazati joggal nem (Jiménez,
2008, 94-95. o.). A fekete közösségeket kizárták a folyamatból (R. Sánchez, 2002,
82. o.).
A Nemzeti Alkotmányozó Gyűlés megalakulása azonban "halva született" (Mejía,
2002), mivel a kormány a választmányi tagok megválasztásának napján katonai
támadást indított a FARC-EP titkárságának Casa Verdében található fő tábora
ellen, amely a gerillákkal folytatott tízéves béketárgyalások szimbóluma volt. A
Gaviria-kormány

tanácsadói

kézikönyvekben

megszerzett

az

Egyesült
technikai

Államokban
tudásukat

a

politikatudományi

alkalmazva

arra

a

következtetésre jutottak, hogy a támadás politikai és katonai sikerhez vezet, mivel
a FARC-EP a berlini fal leomlása és a Szovjetunió hanyatlása után támogatás
nélkül maradt (Medina et al., 2009). A támadás azonban nem vezetett sikerre.
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A kormány számára ez politikai kudarc volt (O. H. Calvo, 2008, 214-217. o.).

A gerillák elleni támadásnak fontos szimbolikus ereje volt, mivel az Alkotmányozó
Nemzetgyűlést azért hívták össze, hogy békeszerződést kössön. Ez a katonai
akció elzárta a párbeszéd lehetőségét azokkal a fegyveres csoportokkal, amelyek
nem voltak részesei az alkotmánymódosítási folyamatnak (Mejía, 2002). Ebben az
értelemben az 1991-es alkotmánynak nem sikerült szakítania a kolumbiai
alkotmányos hagyományokkal, a harci chartákkal.
A Nemzeti Alkotmányozó Gyűlés folyamata változást hozott a kolumbiai
alkotmányos hagyományban, amely teret engedett a politikai rendszerről és a
Nemzeti Front kétpártrendszerének megszüntetéséről, az alapvető jogokról, a
demokráciáról, az államformáról és más, az alkotmányos paktum által bevezetett
szempontokról folytatott vitának. Mejía szerint:

"Az 1991-es alkotmányt, nem minden ok nélkül, progresszív, antiformalista
alkotmányként mutatták be nekünk, az új jog origójaként, nyitott, garantáló,
avantgárd textúrával, mind az általa biztosított alapvető jogok, mind az ezeket
támogató szociális jogállam alakja, mind pedig a részvételi demokrácia általa
támogatott rendszere miatt" (Mejía, 2002).

3.3. A szociális jogállamiság: a (poszt)neoliberális konszenzus
artikulációs eleme Kolumbiában.
A latin-amerikai (poszt)neoliberális konszenzus minden egyes elnevezése azt a
területet tükrözi, amelyet a kapitalista szerkezetátalakítás előrehaladásának
diszkurzív legitimálása érdekében kiemelten kezelnek. Kolumbiában ezt szociális
jogállamnak nevezték el, és az átszervezés a jogi-politikai mechanizmusokra
összpontosított. Beatriz Stolowicz (2012) elemzése alapján hosszú távon a
szociális jogállamiság nem ellentétes és nem is ellentétes a szocialista modellel.
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A Kolumbiában az 1991-es politikai alkotmányban rögzített gazdaságpolitikával
egy időben bevezetett gazdaságpolitika. Éppen ellenkezőleg, a szerzővel együtt
feltételezzük, hogy a szociális jogállam volt az az elem, amely lehetővé tette a
"tulajdonosi demokrácia" (poszt)neoliberális eszményének és a neoklasszikus
gazdasági szociálpolitikának a megvalósítására irányuló stratégia legitimálását az
1990-es évek elején. A következőkben részletesen elemezzük a társadalmi
jogállamiság konfigurációját történelmi perspektívából és az ANC-n belül.

3.3.1. A jogállami szociális állam történelmi berendezkedése
Az úgynevezett "szociális kérdés" (Donzelot, 2007) a modern nyugati világban a
polgári forradalmak mély ellentmondásából tört ki (Hobsbawm, 2011a). A francia
forradalom általános választójoga, egyenlősége és népszuverenitása ellentétben
állt az ipari forradalom munkásságának szegénységével és bizonytalanságával,
amelyet Friedrich Engels "A munkásosztály helyzete Angliában" című művében
(Engels, 1978 [1845]) részletesen leírt.
A kapitalizmus által megszabott gazdasági egyenlőtlenségeket a liberális-polgári
alkotmányosság által létrehozott jogi egyenlőséggel ellensúlyozták. A "társadalom"
kialakulása ezeket az ellentmondásokat igyekezett feloldani. A polgári forradalmak
alkotmányossága

azonban

"zsidókérdésben"

(Marx,

a

2012

hatalommegosztásra
[1844])

kritizált

és

polgári

a

Marx

jogok

által

a

rögzítésére

korlátozódott.

A második világháború vége után azonban a liberális-polgári állammodell kezdett
felhagyni, és az erőviszonyok megváltoztak. A proletárosztály felvette a harcot a
"jogok alkotmányosságának" meghatározásáért, ami egyben a szocialista rendszer
előretörésének megfékezésére irányuló stratégia is volt. Az alkotmányszövegek az
úgynevezett "szociális jogokat" hivatottak rögzíteni, szemben a polgári és politikai
jogokkal, amelyeket a polgári forradalmak biztosítottak.
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Az első szociális alkotmányosság az 1917-es mexikói alkotmányszövegre nyúlik
vissza, amely a mexikói forradalom gyümölcse (Lartigue, 2011). Herman Heller
alkotmányjogász szerint (idézi Monereo Pérez, 2009) az 1919-es weimari
alkotmány a "liberális jogállam" modelljének meghaladására a "szociális jogállam"
első megfogalmazását dolgozta ki. Egy olyan modell, amelyet a jóléti állam
formájában globalizáltak. Az Egyesült Államokban Roosevelt "new deal" politikája
(1935), Angliában Churchill Beveridge-terve (1942), Németországban a Bismarck
által megkezdett szociálpolitika folytatása, amely az úgynevezett "szociális kérdés"
iránti elkötelezettség jellegzetes jegyében bővül.

A "szociális alkotmányosság" a szociáldemokrácia reformista és szocializáló
többségének terméke volt, amelynek fő ideológusa Eduard Bernstein volt (W. B.
Stolowicz, 2009, 68-69. o.). Az alkotmányos szövegek nemcsak a szabadságjogok
védelméről rendelkeztek, hanem az állam azon kötelezettségét is rögzítették, hogy
a gazdasági növekedés erényes formuláján keresztül garantálja a "méltó létet". A
szociális alkotmányosság nem a magántulajdon vagy a gazdasági szabadság
eltörlését tűzte ki célul, hanem éppen ellenkezőleg, szabályozást és korlátozást
követelt, a "méltóságteljes lét" megteremtése érdekében, a gazdasági növekedés
erényes formuláján keresztül.
"a tulajdon társadalmi funkciója" (M. D. E. López, 2003, 288. o.).

A kolumbiai alkotmányosság elemzései, amelyeket az Alkotmánybíróságnak az
1991-es politikai alkotmányban meghatározott állammodell értelmezése erősített
meg, a szociális jogállam genealógiai vonalát követik nyomon, amely Weimartól
indul, szándékosan kizárva a mexikói forradalmat, az 1919-es szociális
alkotmányosságot, áthaladva a bonni Alaptörvényen, majd a Spanyol Királyság
1978-as alkotmányán, Franco diktatúrája után.
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Ezek

az

elemzések

egybeesnek

annak

a

genealógiai

vonalnak

a

meghatározásában, amelyből az 1991-es Alkotmányos Charta által bevezetett
szociális

jogállam

formája

származik,

az

"emberi

méltóság"

iránti

elkötelezettségében, a szociális jogok minimális feltételeiben és az egyenlőség
hangsúlyozásában (M. D. E. López, 2003, 285-287. o.).
Ezek az elemzések viszont egybeesnek abban, hogy kiemelik azokat a jelentős
átalakulásokat, amelyeket a szociális jogállami formula jelentett az 1991-es
politikai alkotmány posztulátumainak megszilárdításában. Rodolfo Arango (2004,
142-148. o.) az átalakulás három típusát emeli ki: a kulturális, a politikai és az
értékek áthelyezését. A kulturális átalakulás az emberi jogok tudatosításában és az
önkény elutasításában nyilvánul meg; a kulturális sokszínűség elismerésében és a
szélsőséges de facto módszerek elhagyásában, egy olyan
"fokozatos gondolkodás" a politikai részvétel visszaszerzéséről, és a jogba vetett
hit (Arango, 2004, 144. o.).

A politikai átalakulás a jogállamiságról a társadalmi jogállamiságra való áttérésben
és az ebből fakadó következményekben nyilvánul meg, mint például a jognak az
alkotmányos értékek által történő kiszorítása; az emberi jogok integráltsága, amely
nem engedi meg a jogtípusok megkülönböztetését; és a demokrácia képviseleti
formájáról a részvételi formára való áttérés (Arango, 2004, 145. o.).
Az értékek változását illetően a szerző kiemeli a felekezeti állam feladását a
"modern világi állam" jellemzőinek elfogadása érdekében; a pluralizmus és az
etnikai sokszínűség elismerésének előmozdítását; és végül a jóléti és jótékonysági
liberalizmusról való lemondást "egy egalitárius liberális filozófia elfogadása
érdekében a gazdasági és politikai szférában" (Arango, 2004, 148. o.).
Rodrigo Uprimny (2001, 57-59. o.) a maga részéről kiemeli az új alkotmányos
paktumnak köszönhetően az emberi jogok területén elért jelentős jogi előrelépést.
Az alapvető jogok széles skáláját ismerték el, többek között a következőket
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gazdasági, szociális és kulturális jogok" szerepelnek. A nemzetközi emberi jogi jog
beépítését az Alkotmánybíróság "alkotmányos blokk" doktrínája teszi lehetővé
(Uprimny, 2005). Emellett a jogok hatékony védelmére bírósági fellépéseket is
létrehoznak, mint például a tutela, valamint a népi és csoportos keresetek
(Uprimny, 2001, 58. o.). Az 1991-es politikai alkotmányban rögzített szociális
jogállammal kapcsolatban Uprimny hangsúlyozza, hogy az nemcsak átveszi a
modell európai genealógiáját, hanem a multikulturalizmus, a különbségek
elismerése és a pluralizmus társadalmi megbecsülése révén gazdagítja és
újrafogalmazza azt (Uprimny, 2001, 65. o.).
Manuel José Cepeda (2007c) kiemeli, hogy az alkotmánymódosítást a következő
három érték inspirálta: "egyenlőség, részvétel és béke", és ennyiben ezek az
értékek az új alkotmányos paktumon is átívelnek. Cepeda hangsúlyozza az
Alkotmányban rögzített hetven jogot, valamint az ezek fogalmának megváltozását,
amennyiben nem pusztán egy elvárás vagy törekvés élvezetéről van szó, vagy
arról, hogy valaki egy eszme kedvezményezettje. Neki:

"Az 1991-es alkotmány szerint joggal rendelkezni annyi, mint hatalommal
rendelkezni, mivel minden jog olyan lényeges korlát, amelyet minden hatóságnak
tiszteletben kell tartania, még akkor is, ha a többség támogatásával saját
hatáskörében jár el" (E. M. J. Cepeda, 2007b, 116. o.).

Ezek az elemzések abban is egyetértenek, hogy ellentmondás van az Alkotmány
posztulátumai és az Alkotmány létrehozása óta végrehajtott gazdaságpolitikák
között. Bár vannak árnyalatok ebben a kérdésben, ez fokozati különbség, mivel az
alkotmányjogászok inkább úgy vélik, hogy az Alkotmány posztulátumai szociális
jellegűek, és a gazdaságpolitikák nem foglalják magukban, vagy más célt
szolgálnak.
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Úgy véljük azonban, hogy a szociális jogállam Kolumbia számára meghúzott
genealógiai vonala félrevezető, amennyiben a "transznacionalizált neo-oligarchikus
jogállam" (B. Stolowicz, 2012, 29. o.) formáját kívánja legitimálni a háború utáni
Európa szociáldemokrata formulái alapján.
Amint azt már kifejtettük, ezek a kapitalista szerkezetátalakítás különböző
történelmi pillanatai, és ezért a szociális jogállam megerősítése Latin-Amerikában
nem a háború utáni európai jóléti állam fázisának átélését jelenti, ahogy azt
Uprimny (2001) javasolja. Azt állítjuk, hogy a "szociális jogállam" grammatikai és
diszkurzív használata a tőke kisajátítással történő felhalmozását a "szociális
kérdés" révén egy szociáldemokrata diskurzussal kívánja megtölteni.
A kolumbiai alkotmányosság elemzése az 1991-es szövegtől kezdve és annak
különböző

"szociális"

rendelkezései

nem

tekinthetők

elszigetelten

a

tőkefelhalmozás rendszerének sajátos sajátosságaitól. Éppen ellenkezőleg, szoros
kapcsolat van a két folyamat között, amelyek nem tűnnek egymásnak
ellentmondónak vagy kizárónak. Ha részletesen elemezzük e társadalmi
folyamatok konfigurációját, az alkotmányról és a (poszt)neoliberalizmusról mint a
kapitalista szerkezetátalakítás stratégiájáról szóló vitában részt vevő alanyokat,
akkor más perspektívából közelíthetünk az 1991-es alkotmány modelljének
védelmére épülő alkotmányos kánonhoz, és kritikát fogalmazhatunk meg azzal
kapcsolatban, hogy a "szociális" posztulátumok hogyan legitimálják és adnak
ideológiai

támogatást

és

legitimációt

a

kolumbiai

kapitalizmus

szerkezetátalakításának.

3.3.2. A társadalmi jogállamiság a (poszt)neoliberális korszakban
Salomón Kalmanovitz szerint az 1991-es alkotmány tervezete nem neoliberális
jellegű, mivel nem tért el a paternalista államfelfogástól és a
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Az új politikai paktum azonban a társadalom politikai és gazdasági szférájának
megerősítésére törekedett az állam-piac-egyén egyensúlya révén. Az új politikai
paktum azonban a társadalom politikai és gazdasági szférájának megerősítésére
törekedett az állam-piac-egyén egyensúlya révén:
"A népszuverenitásból eredő elképzelés szerint a polgárok politikai és gazdasági
szabadsággal

rendelkeznek.

Vannak

jogaik

és

kötelezettségeik,

és

kezdeményezésekkel élhetnek az üzleti élet és az állam építése érdekében.
Egyenrangú egyénekként köthetnek egymással ügyleteket, és amit önkéntesen
döntenek, azt a jognak garantálnia kell. A szabad egyének meghozzák
döntéseiket, és felelősséget kell vállalniuk tetteikért. Az általuk aláírt szerződésben
foglaltakat teljesíteni kell. Meg kell fizetniük adósságaikat, felelniük kell
családtagjaikkal szembeni kötelezettségeikért, és hozzá kell járulniuk egy erős és
igazságos állam felépítéséhez" (Kalmanovitz, 2002, 32. o.).

Az összes egyénnek a piacra való beillesztése, immár tulajdonosként, faji, etnikai,
vallási, társadalmi osztály szerinti különbségtétel nélkül, az egyenlőséghez való jog
(az 1991-es politikai alkotmány 13. cikke) egyik megnyilvánulása, formális
jellegében alapvető a kapitalista piac működéséhez, ahol az ilyen típusú
különbségtételeket nem veszik figyelembe.
Ugyanakkor az anyagi és tényleges egyenlőséget is rögzítik, a szociális jogállami
modell

megnyilvánulásaként,

ahol

intézkedéseket

hoznak

a

történelmileg

diszkriminált vagy nyilvánvalóan gyenge helyzetben lévő csoportok javára, anélkül,
hogy ez az "egalitarizmus" megteremtését jelentené. A jogállami szociális állam a
piac által biztosított jogérvényesítési lehetőségek paradigmájából fejlődött ki. Ez az
államforma már megjelent az alkotmányos reformtervezetekben. E tekintetben a
tervezet a következőket javasolta:

"A szociális állam, regulatív eszmeként értelmezve, azt jelentené, hogy az állam
számára a
kötelességük lenne a társadalmi igazságosságra való törekvés a cselekedeteikben.
Ez a
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elő kell mozdítania a különböző társadalmi csoportok egyenlőségét, ami nem az
"egalitarizmus" bevezetését jelenti, hanem azt, hogy a lakosság minden rétegének
egyenlő esélyekkel kell rendelkeznie jogai teljes körű gyakorlásához" (Alkotmányos
Közlöny 51. szám, 12. o.).

Dávalos (2011, 277-279. o.) szociális jogállamról szóló elemzései és a latinamerikai "fegyelmi demokráciára" vonatkozó megközelítései nyomán ez az új
államforma az uralkodó erők stratégiáinak részeként épült be, hogy a "szociális
kérdés"

és

a

munkásosztály

követeléseinek

nyelvén

történő

történelmi

helyreállításából legitimálja, de csak mint diszkurzív elem, amennyiben a
szociálpolitikák, amelyeket a piac központi szerepe, mint a legjobb mechanizmus a
kielégítésükre és garantálásukra, keresztez. A szociális jogok, a társadalmi
igazságosság és az alapvető feltételek garanciái nem ellentétesek a kapitalista
szerkezetátalakítással, hanem inkább kiegészítik azt, fenntartva a kapitalista profitpiaci modellt, amelyet az 1991-es alkotmány legitimál és igazol.

A társadalmi jogállamiság egyik leghatározottabb megnyilvánulása az 1991-es
alkotmányba foglalt alapvető jogok elismerése és széles körű felsorolása, amely
nemcsak az ANC-n belüli progresszív erők javaslata volt, hanem a Gaviriakormány által támogatott javaslat is. A "szociális" diszkurzív keretet arra
használták, hogy legitimitást adjanak a (poszt)neoliberális projektnek. Az
alábbiakban részletesen elemezzük Gaviria elnöknek az ANC-hez intézett
beszédét a jogokról és a bevezetésükkel járó átalakulásokról.

4. César Gaviria beszéde az ANC-ben az új alkotmányban foglalt jogokról
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"Kötelességünk fenntartani a konszenzusos szellemet azokban a kérdésekben,
amelyek az új alkotmány alapját fogják képezni" (C. Gaviria, 1991) címmel, a
jogok, kötelességek, garanciák, szabadságok és közszolgáltatások új chartájának
bemutatását követő napon César Gaviria elnök felszólalt az Alkotmányozó
Nemzetgyűlés előtt, ahol a jogok és a védelmüket biztosító mechanizmusok e
szempontjairól nyilatkozott.
Először is, kijelentette, hogy előrelátható, hogy az egyéni jogok védelmét szolgáló
új mechanizmusok, mint például a "tutela jog" beiktatása e jogi mechanizmus
alkalmazásának aránytalan növekedéséhez vezethet. Véleménye szerint azonban
éppen ez a mechanizmus célja: biztosítani, hogy az Alkotmány által bevezetett
strukturális és forradalmi átalakulás túlmutasson az alkotmány szövegén, és
valósággá válhasson. Ezzel kapcsolatban rámutatott:

"Önök közül néhányan kétségtelenül joggal gondolják, hogy sok peres eljárás lesz
alkotmányos és különösen jogokkal kapcsolatos kérdésekben. Valószínűleg lesz
is. És ez az, amiről ez az egész szól. Arról van szó, hogy az Alkotmány megszűnik
elméleti jellegűnek lenni, illúziók és jó szándékok összessége, és a konfliktusok
békés rendezésének, az igazságtalanság elleni küzdelemnek és az önkény elleni
harcnak az eszközévé válik" (C. Gaviria, 1991).
Ugyanakkor világossá tette, hogy érdeke, hogy a saját szemszögéből nézve
elnyelje az általa erőszakosnak tartott tiltakozásokat, és hogy ezután a bírákon
keresztül kezeljék a társadalmi követeléseket. Véleménye szerint e jogi eszközök
ismételt alkalmazása helyreállítja a bírák legitimitását. Az alapvető jogok védelmét
szolgáló bírósági mechanizmusok a jogok védelmén túl a társadalmi tiltakozások
megfékezésére,

csatornázására

és

az

állam

által

a

jogérvényesítésükre

meghatározott szűk keretek közé való terelésére irányultak. Beszédében az elnök
így fogalmazott:

140

"Ez jobb, mint a de facto eszközök alkalmazása, a gyújtogató tiltakozás, az
engedetlenség olyan törvényekkel szemben, amelyeket valaki úgy ítél meg, hogy
sértik a jogait. Jobb, ha a bírósághoz fordulunk, hogy igazságot szolgáltassunk.

(...)

"Semmi sem adhatja vissza jobban a bírák méltóságát, semmi sem fogja
visszaszerezni a bírák bizalmát, tiszteletét és - miért ne - szeretetét a polgárok
körében, mint az, ha a jogok védelmezőivé válnak. Az önkény elleni küzdelemben
a bíráknak az igazságosság zászlaját viselve kell kísérniük a polgárokat. Ez
természetes egy jogállamban és egy részvételi demokráciában" (C. Gaviria, 1991).
A jogokról, azok természetéről és értékéről az új alkotmányos modellben kifejtette,
hogy az új alkotmánnyal bevezetett átalakítások a hatalom átadását jelentették a
polgároknak, hogy azok követelhessék a jogokból eredő kötelezettségeket és
garanciákat. A törekvés az volt, hogy a rögzített jogokat valósággá tegyék, és
biztosítsák azok tiszteletben tartását. Az elnök beszédében Ronald Dworkin
amerikai jogelméletíró "A jogok komolyan vétele" című esszé-sorozatára
hivatkozva megjegyezte:
"(...) a jogokat komolyan kell venni. Hogy ezeknek elsőbbséget kell élvezniük, még
akkor is, ha egy hatóság állami okokra hivatkozva felülbírálja őket. Soha nem
szabad elfelejtenünk, hogy az ilyen okokra hivatkozva, olyan nemes kifejezésekkel,
mint a "közérdek" vagy a "közérdek", a legabnormálisabb önkényt próbálták
igazolni".

(...)
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A Bill of Rights minden egyes szava a hatalom átruházása a polgárokra, hogy
megállítsák a hatóság tevékenységét. Mert minden olyan ügy, amely egy joggal
kapcsolatos, azt jelenti, hogy olyan döntéseket bízunk a bíró kezében, amelyeknek
mélyreható politikai következményei lehetnek" (C. Gaviria, 1991).
A jogokról és az azokkal járó átalakulásokról szóló erőteljes diskurzus ellenére
azonban a jogok "generációi" közötti szigorú megkülönböztetés mellett érvelt.
Ebben az értelemben azt javasolta, hogy a gazdasági, szociális és kulturális
jogoknak a hatályukat és tartalmukat meghatározó jogszabályi fejlődéstől kell
függeniük. Másrészt a polgári szabadságjogok és az állampolgári jogok esetében
az azonnali alkalmazás kritériumát kell elfogadni, amely nem igényel szabályozási
fejlesztést a védelmükhöz. Ezt a kritériumot végül elfogadták az Alkotmány
szövegében. Beszédében az elnök így fogalmazott:

"(...) lényeges különbséget tenni azon jogok között, amelyek közvetlenül,
jogfejlesztés nélkül alkalmazhatók, és azon jogok között, amelyek alkalmazásához
előzetes jogszabályt kell alkalmazni, amely kijelöli hatályukat és korlátaikat.
Ellenkező esetben az amparo vagy tutela jogorvoslati lehetőségét megfojtanánk a
jogok túlterhelésével. Vagy egyszerűen kezelhetetlen helyzetbe hoznánk a bírákat,
amikor az emberek bejönnek az irodájukba, hogy tisztességes lakhatást, alapvető
egészségügyet, munkát, tisztességes fizetést, higiéniát a gyárban, szakmai
képzést kérjenek tőlük, vagy akár azt, hogy rendeljék el, hogy ne közlekedjenek a
környezetszennyező autók.

(...)

A kormány megfontolásra benyújtott egy kísérletet a jogok osztályozására,
amelyben egyes szociális, gazdasági és kulturális jogok, valamint az összes
úgynevezett kollektív jog nem lenne közvetlenül alkalmazható. Ezek esetében csak
a törvény terjesztheti ki az amparo jogát, miután megjelölte annak hatályát és
korlátait" (C. Gaviria, 1991).
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5. Az egészség mint jog és közszolgáltatás az 1991. évi Alkotmányozó
Gyűlésben
Az alkotmány szövege és az alkotmányalkotási folyamat során az egészségügy
jogként vagy közszolgáltatásként való meghatározásáról szóló vita nyitva maradt.
Az egészségügy különböző kategorizálásokat kapott az NCA-ban, kezdetben
jogként, majd kétértelműen, a piacon keresztül elérhető közszolgáltatás között
ingadozva, de ugyanakkor gázos módon a szociális biztonsághoz

való

elidegeníthetetlen jog részeként definiálva.

Az egészség mint jog konfigurációja vitatott volt a választópolgárok között, akik
megerősítették, hogy az egészség szociális jog, amely a Gaviria-kormány
megközelítését követve a tartalmára és hatályára vonatkozó jogszabályi
fejlesztésekre korlátozódik; míg másrészt más választópolgárok azzal érveltek,
hogy az egészséget közszolgáltatásként határozták meg, az új felfogás szerint a
piac és a magáncégek tőkefelhalmozása felé fordulva.

Az egészségnek mint jognak vagy mint közszolgáltatásnak az elemzéséhez az
Alkotmányozó Nemzetgyűlés második albizottságának benyújtott jelentésből
indulunk ki, amelynek címe: "Proyecto de nueva carta de derechos, deberes,
garantías y libertades" (Proyecto de nueva carta de derechos, deberes, garantías y
libertades) (Asamblea Nacional Constituyente, 1991).

Az alkotmányalkotók jelentésükben kifejtik, hogy az új alkotmányos chartába
foglalandó jogok meghatározásakor figyelembe vették az alapvető jogok
fogalmának történelmi fejlődését. Ebben a fejlődésben különbséget tettek a
klasszikus liberális felfogás és a gazdasági, szociális és kulturális jogok között. A
két jogcsoport közötti ideológiai vitákon túlmenően azonban a dokumentum arra a
következtetésre jutott, hogy mindkettőt el kell ismerni, amennyiben kiegészítik
egymást, és kiterjesztik az alkotmányos védelem keretét, amely a liberális
hagyomány szerint biztosítja számukra az egyéni jogok gyakorlásának anyagi
feltételeit.
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A jelentés másik fontos szempontja a gazdasági, szociális és kulturális jogok
normatív értékéről szóló vita, abban az értelemben, hogy azokat teljes jogi
érvényesíthetőséggel bíró, perelhető jogoknak tekintjük-e, vagy pedig az állam
fejlődését irányító keretnek tekintjük.
E tekintetben a jelentés ezeket a jogokat "valós jogokat megtestesítő jogi
helyzetekként" határozta meg, mivel ezek közül néhányat már az állam szabályoz.
Azzal is érveltek, hogy az ország fejlődési feltételei nem jelenthetnek akadályt az
ilyen jellegű jogok elismerésének, mivel várható, hogy a társadalmi, gazdasági,
politikai és jogi feltételek a jövőben változni fognak, és a szociális jogok teljes
mértékben megvalósulnak.

A jelentés az egészségügyet és a szociális biztonságot az új jogtörvényre
vonatkozó javaslatában a következő kifejezésekkel foglalta össze:

"37. cikk. EGÉSZSÉGÜGY ÉS SZOCIÁLIS BIZTONSÁG

Az egészségvédelem és a szociális biztonság az állam kötelességei és az
egyének jogai, amelyeket olyan gazdasági és szociális politikák garantálnak,
amelyek megfelelő szociális biztonsági rendszeren keresztül csökkentik a
betegségek kockázatát, és biztosítják a megelőzést, védelmet és gyógyulást
szolgáló egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.

Egy kerettörvény fogja meghatározni az átfogó szociális biztonsági rendszer
fokozatos fejlesztését, beleértve az állami támogatást, a munkanélküli ellátásokat
és a szülési szabadságot. Ezek a jogok a kulturális dolgozókra is kiterjednek"
(Alkotmányozó nemzetgyűlés, 1991).
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Ugyanebben a cikkben azonban megjelenik az egészséghez való jog ellentétes
fogalma: a közszolgáltatás. E tekintetben a 44. cikk kimondja:
"44. cikk. ALAPVETŐ KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

Az állam feladata, hogy hatékony gazdasági és szociális politikával kielégítse a
közösség

alapvető

egészségügy,

az

szükségleteit,
oktatás,

a

mint

például

lakhatás,

a

a

közszolgáltatások,

kommunikáció,

az

az

ivóvíz,

a

villamosenergia, a rekreáció és a sport" (Alkotmányozó nemzetgyűlés, 1991).

Az ANC 1991. júliusi kodifikációs bizottságának 49. cikke az egészségügyet
közszolgáltatásként és alapvető jogként határozta meg. Az 1991. október 10-i
Alkotmányos Közlönyben azonban a plenáris ülés újraszabályozta a cikkelyeket.
48. és 49. pont, ahol az egészség alapvető jogként való meghatározása kikerült a
végleges tervezetből. A 49. cikk a hatékonyság, az egyetemesség és a szolidaritás
elvét említi az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának irányelveiként és
alapjaként. A 49. cikket is módosították. Eredeti megfogalmazásában az állt, hogy
a közegészségügyi szolgáltatást "köztestületeken keresztül" kell megszervezni,
irányítani és szabályozni; a köztestületek utóbbi elemét a plenáris ülésen törölték
(Lamprea, 2011, 37. o.).

Lamprea (2011, 51-57. o.) szerint ezek a módosítások nem csorbították az
egészség mint jog értékét. A szerző erre a következtetésre a plenáris viták és
Navarro Wolff, az AD-M-19 képviselőjének felszólalása alapján jutott, aki külön
cikket javasolt az egészségügyről. Ezért kifejti, hogy a 49. cikk első mondatát,
amely kimondja, hogy "az egészségügyi ellátás és a környezeti higiénia az állam
által nyújtott közszolgáltatás", a 48. cikk első mondatával együtt kell értelmezni: "A
szociális biztonság kötelező közszolgáltatás, amelyet az állam irányítása,
koordinálása és ellenőrzése alatt nyújtanak...".
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Az állam, a hatékonyság,
figyelembevételével, a

az

egyetemesség

és

a

szolidaritás

elveinek

a törvényben meghatározott feltételek szerint".
Amit a szerző javasol, az az ANC-n belüli vita és az alkotmányban elért
végeredmény "koherens" értelmezése (B. J. M. Pérez, 2006), amely az
alkotmányozó szellem egyik lehetséges olvasata lehet, és hajlamos elrejteni az
egészség fogalmának alkotmányos pontatlanságának hermeneutikai lazaságát (G.
M. Calvo, 1994, 249. o.).

Amikor azonban az ANC-ben az egészségügy kezelésének elemzését kiegészítjük
az Alkotmányban szereplő gazdasági kérdések megvitatásával, akkor a tőkéhez
való hasznos jog formája, a magántőke szövegbe való bevezetésének kiszámított
kétértelműsége, duktilitása, szélessége és rugalmassága rajzolódik ki, hogy az
egészségügy, a közszolgáltatások meghatározását konfigurálják, és amelyeket a
szociális jogállam modelljéből kívánnak legitimálni.

Jiménez (2008, 98-109. o.) szerint a gazdasági kérdések megvitatása nagyon
korlátozott volt, részben azért, mert az NCA gazdasági bizottságaiban kevés
projektet terjesztettek elő megvitatásra. A tanácskozások az NCA-n kívüli
konszenzus keretében zajlottak.14 Perry (2011, 38-38. o.) szerint. Perry (2011, 3839. o.) szerint a gazdasági kérdések megvitatására olyan vezérelvet javasoltak,
amely lehetővé tette az egyik végletben a neoliberalizmus, a másikban pedig a
gazdaságba való állami beavatkozás közötti vita rendezését. A közgazdaságtan
modern felfogása szerint az alkotórészek csoportja

14 Ezzel kapcsolatban

Guillermo Perry, aki alkotmányozó tagként részt vett az V. gazdasági bizottságban,
kifejti, hogy a Banco de la República vitáját az jellemezte, hogy: "[...] A Bank nem korlátozta magát
az eredeti javaslat előkészítésére, amelyet kevés módosítással beépített a kormány által benyújtott
alkotmányreform-tervezetbe,
hanem
mindenkor
a
legaktívabb
és
leghatékonyabb
lobbitevékenységet folytatta a Képviselőházban. Hogyan is ne emlékeznénk vissza a bank
társalgóiban felszolgált finom reggelikre és ebédekre, amelyekre az Ötödik Bizottság minden tagját
sorban meghívták, hogy meghallgassák e fontos javaslat magyarázatát és indoklását; vagy a teljes,
valóban nagyon jól összeállított és szerkesztett dossziéra, amelyet kaptunk; vagy a cikkek,
grafikonok és számítások hatékonyságára, amelyekkel a Közgyűlésben ülő kollégáimat
meggyőzték arról, hogy a bank autonómiájának megadásával az infláció legyőzhető (Perry, 1995).
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A liberálisok egy olyan szöveget terjesztettek a Közgyűlés elé, amelyben a képletet
a tanácskozásokhoz iránymutatásként terjesztették elő: "annyi piacot, amennyit
csak lehet, és annyi államot, amennyit csak szükséges" (Politikai Tudományok
Tanszék, 2011, 39. o.).
Ebből a szempontból az egészségügy, a szociális biztonság, a közszolgáltatások
és a szociális jogállami formula értelmezése más értelmezést nyer, amennyiben
annak széleskörűsége és rugalmassága lehetővé teszi a piaci logika beépítését:
"annyi piac, amennyi lehetséges", ahol a magánprofit-piacot telepítik, de amelyet
kiegészít "annyi állam, amennyi szükséges", ami az ellenőrzési, szabályozási,
ellenőrzési és felügyeleti funkciókban és a szociális célzott politikákban rejlik.

Érdemes megjegyezni, hogy a 48. cikk, amely rögzíti a szociális biztonsághoz való
elidegeníthetetlen jogot, ugyanakkor előírja, hogy:

"Az

állam

a

magánszemélyek

részvételével

fokozatosan

kiterjeszti

a

társadalombiztosítás fedezetét, amely magában foglalja a szolgáltatások nyújtását
a törvényben meghatározott módon. A társadalombiztosítást a törvénynek
megfelelően állami vagy magánszervezetek is nyújthatják".
Az egészségről szóló 49. cikk ugyanebben az értelemben kimondja:
"Az állam felelőssége [...] az egészségügyi szolgáltatások magánszervezetek általi
nyújtására vonatkozó politikák kialakítása, valamint a felügyelet és ellenőrzés
gyakorlása. Hasonlóképpen, a nemzet, a területi egységek és a magánszemélyek
hatáskörének megállapítása, valamint az általuk a törvényben meghatározott
feltételek szerint teljesítendő hozzájárulások meghatározása".
A 365. cikk a következőképpen határozza meg a közszolgáltatásokat, azok
nyújtását és az állam szerepét:
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"A közszolgáltatások az állam szociális céljának szerves részét képezik. Az állam
kötelessége, hogy biztosítsa ezek hatékony biztosítását az ország területének
minden lakosa számára. A közszolgáltatásokra a törvény által meghatározott jogi
rendszer vonatkozik, és azokat az állam közvetlenül vagy közvetve, szervezett
közösségek vagy magánszemélyek nyújthatják. Az állam minden esetben
fenntartja az ilyen szolgáltatások szabályozását, ellenőrzését és felügyeletét. Ha
az állam szuverenitási vagy társadalmi érdekből, a kormány kezdeményezésére,
bármelyik Ház tagjainak többsége által elfogadott törvénnyel úgy dönt, hogy
bizonyos stratégiai tevékenységeket vagy közszolgáltatásokat magának tart fenn,
előre és teljes mértékben kártalanítja azokat a személyeket, akiket az említett
törvény alapján megfosztanak valamely törvényes tevékenység gyakorlásától.

A (poszt)neoliberális stratégia azonban nem korlátozódott az alkotmányszövegre,
hanem áthatotta az egész jogrendszert, egy olyan konfigurációban, amelyet
Estrada úgy jellemez, mint "egy neoliberális [pozitív jog]rend felépítése" (Á. J.
Estrada,

2004).

A

(poszt)neoliberális

politikai

projektet

a

demokratikus

"játékszabályokhoz" igazodva jogi köntösbe öltöztették, amelyben a kormányzati
kezdeményezések átmentek a Köztársasági Kongresszus összes jogi eljárásán, és
az igazságszolgáltatás áldását is élvezték, mivel az alkotmányhoz igazították őket,
ahol legalizálták a jogfosztás útján történő felhalmozást.

6. Egészségügyi szociálpolitika a Kolumbia számára
A kolumbiai állam 1945-ben, a köztisztviselők számára létrehozott Nemzeti
Társadalombiztosítási Alap létrehozásával vállalta, hogy kötelessége garantálni
polgárai egészségét és nyugdíját. Egy évvel később létrehozták a Kolumbiai
Szociális Biztosító Intézetet a magánmunkások számára. Ez az intézményesülési
folyamat azzal mélyült el, hogy a Higiéniai Minisztériumot felváltotta a
Közegészségügyi Minisztérium. Az 1970-es években létrehozták a Nemzeti
Egészségügyi Rendszert, amely az ország egészségügyi szolgáltatásainak széles
skáláját igyekezett összefogni.
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az Egészségügyi Minisztérium irányítása alatt álló, egészségügyi szolgáltatásokat
nyújtó állami és magánintézmények (Yepes, Ramírez, Sánchez, Ramírez, &
Jaramillo, 2010, 13. o.).

Hernández (2000) szerint az 1960-as években az egészségügyi szolgáltatások
széttöredezettsége az ellátás 5 formáján keresztül valósult meg, amelyeket a
következőképpen ír le:

"A gazdagoknak vagy "jómódúaknak" nyújtott szolgáltatások, amelyeket az orvosi
szakma

magánpraxisai

kínáltak

rendelőkben

és

klinikákon,

néha

némi

magánbiztosítással támogatva; 2. A többféle kötelező biztosítás, amely a magánés az állami szektorban dolgozó hivatalos vagy fizetett munkavállalókat szolgálta;
3. A többféle kötelező biztosítás. 3. A szegények ellátása, kétféle jótékonysági
alapú stratégián keresztül, vagy állami "közsegély" néven, vagy magánjellegű
"jótékonyság" néven; 4. A járványok és a nagy kollektív hatású betegségek
ellátásának és ellenőrzésének mechanizmusai, amelyeket "közegészségügynek"
neveznek, és egyértelműen az állam hatáskörébe tartoznak; 5. 5. Minden
népszerű, nem tudományos orvosi gyakorlat, amely a felhalmozott kulturális
szinkretizmus terméke, de marginális helyen helyezkedik el, és mindig alulértékelt
a jogilag elfogadott szolgáltatások által" (Á. M. Hernández, 2000, 123-124. o.).

A rendszer a piac és a társadalmi osztályok felosztása alapján épült fel,
amennyiben a fizetési képesség tette lehetővé az egészségügyi árucikk használati
értékéhez való hozzáférést. Azok, akiknek volt csereértékük (pénz), tudtak fizetni
az egészségügyi szolgáltatásokért, a többieknek az egyház jótékonysági
tevékenységéhez kellett fordulniuk, és bizonyos esetekben az államhoz kellett
fordulniuk, hogy hozzáférjenek ezekhez a szolgáltatásokhoz. Annak ellenére, hogy
az állam különböző programokon és intézkedéseken keresztül - többek között a
Nemzeti Egészségügyi Rendszerrel - megpróbálta artikulálni az egészségügyi
szolgáltatások nyújtását, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
meghatározó eleme a piac volt (Á. M. Hernández, 2000, 134-136. o.).
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1982 óta a Világbank kiemelkedő szerepet játszik a kolumbiai egészségügyi
rendszerben, különösen annak finanszírozásában. Az SNS konszolidációját célzó
reformot, az 1990. évi 10. törvényt a WB forrásaiból finanszírozták, "ami a WB
tisztviselőinek

részvételét

jelentette

a

projekt

központi

kritériumainak

meghatározásában" (Pan American Health Organization, 2003, 253. o.).

1986-ban a Barco-kormány a Betancur-kormány által kezelt WB-források egy
részét a "Nemzeti egészségügyi rendszer konszolidációja" elnevezésű projektre
különítette el, "amelyet részben a kolumbiai kormány és a WB által 1985.
augusztus 21-én aláírt 2611-CO IBRD hitelszerződés finanszírozott" (Pan
American Health Organization, 2003, 252. o.).
A projekt két részből állt: az SNS korszerűsítéséről szóló törvénytervezet
kidolgozását célzó technikai tanulmányból, valamint az egészségügyi ágazati
tanulmányból (Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, 2003, 253. o.). Ezen inputok
alapján a törvényjavaslatot a Köztársasági Kongresszus elé terjesztették, amelyet
végül az 1990. évi 10. törvényben foglaltak össze, "amely a Nemzeti Egészségügyi
Rendszer átszervezéséről és egyéb rendelkezésekről rendelkezik", és amely az
SNS átszervezését javasolta, amely a szabályozási központúság fenntartásán
alapul, de az egészségügyi szolgáltatások állami decentralizálását javasolja.

A decentralizáció célja az volt, hogy a helyi önkormányzatok és közösségek
nagyobb

elkötelezettséget

vállaljanak

a

szolgáltatások

lefedettségének

kiterjesztése, a méltányosság és a hozzáférés javítása érdekében. Ennek
érdekében az önkormányzatok lennének felelősek az egészségügyi források helyi
alapokból történő kezeléséért és a szolgáltatások nyújtásáért. A központi szint
megtartotta a rendszer irányításával kapcsolatos szabályozási feladatokat. A
Nemzeti Egészségügyi Felügyelet volt felelős az ellenőrzési, felügyeleti és
felügyeleti funkciókért (Pánamerikai Egészségügyi Szervezet, 2003, 259. o.).
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A

törvényben

decentralizációs

végigvonuló
folyamat

hivatalos

javítani

diskurzus

fogja

a

megállapította,

szolgáltatások

hogy

minőségét

a
és

méltányosságát, és viszont egy sor olyan intézkedést írt elő, amelyek az
egészségügyi szolgáltatásokat közelebb hozzák a lakossághoz, beleértve egy
képviselő kinevezését a szolgáltatási tanácsokba. Ez pozitív jövőképet generált
egyes társadalmi szervezetek részéről, amelyek a törvényben az SNS-en belüli
részvétel újszerű formáját látták (G. M. Uribe, 2009, 47. o.).

A szakszervezetek ellenezték a reformot, különösen az ISS szakszervezet és az
Anthoc, azzal az indokkal, hogy az a szakszervezeti szervezettség gyengítésére
irányult. A reform számos munkaügyi szempontot szabályozott, többek között a
nyugdíjkötelezettségek önkormányzatokra történő átruházását. A szakszervezetek
ezt úgy értelmezték, hogy így megszabadulnak a központi kormányzat munkaügyi
kötelezettségei alól, és ezeket a feladatokat helyi szintre helyezik át. Ugyanakkor a
tárgyalások egyre szétszórtabbá váltak, mivel a szakszervezeteknek már nem
egyetlen munkáltatója, a központi kormányzat volt, hanem különböző helyi
önkormányzatokkal kellett tárgyalniuk, anélkül, hogy a helyi és az országos
kormányok közötti pontos felelősségi keretek megvoltak volna (G. M. M. Uribe,
2009, 126-127. o.). Az 1990. évi 10. törvényben elfogadott intézkedésekkel
nyilvánvaló volt a szándék, hogy meggyengítsék az egészségügyi szakszervezeti
mozgalmat, amely országos szinten jelentős hatalomra tett szert, különösen a
társadalombiztosítási szakszervezetet. Az 1990. évi 10. törvény intézkedései révén
csökkentek a munkaerőköltségek, és a szakszervezetek feldarabolódtak.

Az 1990. évi 10. törvény reformja igen csekély hatással volt az SNS-re, és csak a
szegény lakosság ellátását szolgáló közszolgáltatási hálózatra koncentrált, mivel a
rendszer

többi

alszektora

megőrizte

technikai,

igazgatási

és

pénzügyi

autonómiáját, anélkül, hogy a reform érintette volna. Ennyiben az SNS
széttagoltsága fennmaradt, és minden szereplő megvédte sajátos érdekeit és
csoportjait (Pan American Health Organisation, 2003, 255. o.).
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Az 1990-es évek elején számos tanulmány diagnosztizálta, hogy az NHS erősen
széttöredezett; ugyanerre a következtetésre jutottak az ANC-n belül is (Lamprea,
2011, 43. o.). Az alkotmányos közlönyökből kitűnik, hogy a Nemzeti Egészségügyi
Rendszer modelljének elemzése hangsúlyozta annak széttagoltságát a különböző
alszektorok miatt, amelyekbe a rendszert szervezték, az alacsony lefedettséget, az
egészségügynek az 1886-os alkotmányban a "rászorulóknak nyújtott jótékonysági
segítségként" (Á. M. Hernández, 2000, 123. o.) való felfogását, valamint az előre
fizetett egészségügyi modell megjelenését a magán alszektorban a magas
költségű kezelések és gyógyszerek fedezésére.
Ennek fényében az Alkotmányozó Gyűlés alakuló tagjai kiemelték az egészségügyi
rendszer strukturális reformjának szükségességét. A cél az állami és a
magánszektor integrálása volt az egészségügyi szolgáltatások nyújtása terén,
valamint az egészséghez való jog mint az állam által nyújtott közszolgáltatás
fogalmának beépítése, amelyek a reform alapvető előfeltételeinek tekinthetők.
Ezzel kapcsolatban megjegyezte az egészségügyi rendszer reformjáról szóló
dokumentumot:

"Ez a valóság azt sugallja, hogy egységes, de decentralizált modellt kell keresni,
amelyben a felhasználók széles körűen részt vesznek az irányításban, amely
integrálja a jelenleg szétszórtan működő politikákat és erőforrásokat. Ezért
elengedhetetlen

egy

olyan

egészségügyi

rendszer

kialakítása,

amely

a

társadalombiztosítást tág értelemben véve az állam és a polgár kapcsolatán
alapulva, egy olyan járulékalapú és szolidaritáson alapuló modellen keresztül
értelmezi, amely a teljes lakosság számára védelmet nyújt" (Asamblea Nacional
Constituyente, 1991).

Ezért az új alkotmányba be kellene illeszteni egy olyan cikket, amely pontosan
meghatározza a polgárok jogait, kötelezettségeit és garanciáit az egészségügyi
ellátáshoz való egyetemes hozzáféréshez. A dokumentum ezzel kapcsolatban a
következő következtetést vonja le:
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"Ezek a javaslatok radikális átalakulást jelentenek a koncepcióban és a
végrehajtásban
a meglévő modell struktúrája, amely traumatikus lesz, ha nem gondoskodnak a
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a fokozatosság és a konzultáció mechanizmusai, amelyek a folyamat sikeres
lebonyolításához szükségesek. De az is igaz, hogy ha nincs egy alkotmányos
norma, amelyet ebben a kivételes pillanatban sikerült elérni, és amely megteremti
a jogot, a kötelezettségeket, a garanciákat és a mechanizmusokat, hogy ezeket
hatékonnyá tegyük, akkor nehéz lesz vállalni azt a gigantikus feladatot, hogy az
országnak egy valóban egységes, de decentralizált egészségbiztosítási rendszert
biztosítsunk, amely minden kolumbiait véd" (Alkotmányozó, 1991).
Az 1991. évi alkotmány 57. átmeneti cikke előírta a kormány kötelezettségét, hogy
"a kormány, a szakszervezetek, a gazdasági szövetségek, a politikai és társadalmi
mozgalmak, a parasztok és az informális munkavállalók képviselőiből" álló
bizottságot hozzon létre, amely javaslatot dolgoz ki a szociális biztonságra
vonatkozó alkotmányos normák kidolgozására.
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III. fejezet A tőkéhez való hasznos jog írástudó formái: a normatív eszközök
fejlődése a kolumbiai egészségügyi rendszerben.
Ebben a fejezetben az általános társadalombiztosítási egészségügyi rendszer
reformfolyamatának részletes elemzésére összpontosítunk. Ebben az elemzésben
azzal foglalkozunk, amit itt a tőkéhez való jog "írástudó formáinak" nevezünk.
Itt térjünk vissza Ángel Rama "La ciudad letrada" című elemzéséhez (Rama,
1984). Az uruguayi szerző azt javasolja, hogy a latin-amerikai városok építési
folyamatát az "intelligencia születéseként" elemezzük. A konfrontációban a
A "régi" az "új" világgal, a racionalizálás és az absztrakció folyamata zajlott le
annak érdekében, hogy egy hierarchikus, gyarmatosított, alávetett, ellenőrzött és
állandósított rendet hozzanak létre egy olyan hatalom társadalmi-gazdasági és
kulturális struktúrájának megőrzése érdekében, amelyet az írástudó elit gyakorolt
és védett különböző eszközökkel, mint például törvények, tervek, alapító okiratok
és mindenféle "okiratok" segítségével. Ángel Rama szavaival élve:
"A

bástyaváros,

a

kikötőváros,

a

civilizációs

határok

úttörővárosa,

de

mindenekelőtt a barokk város mércéjét meghatározó közigazgatási székváros a
gyarmatosító rend látható és érzékelhető anyagi részét képezte, amelyen belül a
közösség élete kereteződött. De bennük mindig volt egy másik város, nem
kevésbé fallal körülvett, nem kevésbé, hanem sokkal agresszívebb és megváltóbb,
amely kormányozta és vezette. Úgy vélem, ezt a várost írástudó városnak kellene
neveznünk, mert a jelek elsőbbségi rendjében valósult meg, és mert implicit papi
mivolta hozzájárult ahhoz, hogy szakrális aspektussal ruházza fel őket,
megszabadítva őket a körülményeknek való mindenféle szolgaságtól. A jelek a
Lélek munkájaként jelentek meg, és a szellemek beszéltek egymáshoz rajtuk
keresztül. Ezek nyilvánvalóan a hatalmi struktúrák kulturális funkciói voltak,
amelyek valódi alapját meg tudtuk világítani, de nem így fogalmazták meg és
érzékelték, és nem így élték meg tagjaik" (Rama, 1984, 32. o.).
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Az "írástudó város" uralmának ez a formája különböző folyamatokba és a
gyarmatosítás több alanyán keresztül íródott bele: többek között evangelizátorok,
törvényhozók, bürokraták, pedagógusok és jogászok, akik ráerőltették magukat az
írástudatlan társadalmakra. Rama szerint ebben az összetett folyamatban a
törvények betűjét "a törvények és kódexek előíró alapossága és a társadalom
anarchikus zűrzavara, amely felett ezek a törvények rendelkeztek, szekuláris
eltérés jellemezte" (Rama, 1984, 43-44. o.). De ez a különbség a törvény betűje és
a valóság között, amelyet szabályozni hivatott, nem csökkentette a törvény
kényszerítő erejét; ellenkezőleg, növelte a használatát és modernizálódott az
előírások különböző formáiban, valamint egy racionalizált és formalizált rend
létrehozásában, amelyet jogi formákba ültettek át.
Az 1993. évi 100. törvény egészségügyi rendszerét kialakító különböző
szabályozási rendelkezések általunk javasolt értelmezése bizonyítja az 1993. évi
100. törvény hosszú életűségét.
A "betűs város" azokon a szentírási formákon keresztül, amelyekben a hasznos
törvény a tőke számára artikulálódik. E célból a "törvény betűjére" fogunk
koncentrálni, hogy meghatározzuk a jogi formáknak az egészségügyi rendszer
fejlődésében játszott szerepét. Az elemzés itt az egészségügyi modell elméleti
megfogalmazásaira összpontosít, amelyek az egészségügyi rendszer összetett és
bőséges jogi keretrendszerében testesülnek meg, és amelyeket a tőke számára
hasznos jog logikájából kiindulva rendezünk. A cél az egészségügyi rendszer
újjáépítése azokból a jogi eszközökből, amelyek az egészségügyben a
tőkefelhalmozás folyamatait elősegítik és támogatják.
A törvény betűje nyilvánvalóan konkrét célokat tűzött ki maga elé: az egészségügyi
szolgáltatás javítása, a lefedettség növelése, a szolgáltatások finanszírozása,
amelyek végső soron mind a közérdek védelmét szolgálják. Meg kívánjuk mutatni,
hogy ezek a posztulátumok jogi formájukban a jövedelmezőség és az
egészségügyi üzletág számára készültek. Ennek érdekében kiindulópontként a
közszolgáltatás mint áru fogalmának újrakonfigurálását vesszük alapul, amely a
koncepcionális és elemzési alapját képezi majd a
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az 1993. évi 100. törvény egészségügyi rendszerének megváltoztatása. Ezt
követően elemezni fogjuk a 100. törvény modelljét, valamint a főbb szabályozási
és reformfolyamatokat.

1. A piac szolgálatában álló egészség fogalmának átalakulása a
közszolgáltatás kortárs fogalmán keresztül.
A közszolgálat fogalma a 19. század végén alapvető fontosságú volt az
államhatalom legitimációja szempontjából, ami viszont a modern tartalmiközigazgatási közjog születését jelentette. Az 1872-es "Fehér-határozat" a francia
állam tevékenységét szabályozó törvény megjelenését jelentette. Ez a bírósági
határozat rendezte a hatásköri összeütközést az Agnes Blanco nevű lányt ért
közlekedési baleset ügyében, amikor egy dohányt szállító teherautó elgázolta
(Santofimio, 2003).

A bíróság kimondta, hogy a dohányszállítás állami tevékenysége közszolgáltatás
nyújtásának minősül, és meghatározta a közhatalom fogalmát, mint az állam
előjogát és az állami felelősségvállalás kérdésében irányadó speciális szabályokat,
amelyekből a közigazgatási peres eljárások autonóm joghatósága származik. A
Blanco-ítélet egyenértékűségeket állapított meg, amennyiben a közhatalom
egyenlő a közszolgáltatással, ami egyenlő a közigazgatási joggal (Montaña, 2005,
131. o.).

A "közszolgáltatások iskolájának" francia doktrinerei dolgozták ki a közigazgatási
jog mint közszolgáltatás fogalmának meghatározását. Ebben a tekintetben Gaston
Jezé:

"A közigazgatási jog a közszolgáltatásokra vonatkozó szabályok összessége.
Minden civilizált országban vannak közművek, és e közművek működésének
szabályozására szükségszerűen vannak speciális jogi szabályok. Megállapítható
tehát, hogy minden olyan országban, ahol a
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a közszolgálat fogalmát, ahogyan azt alább kifejtjük, vagyis minden civilizált
országban létezik közigazgatási jog" (idézi Santofimio, 2003, 1122. o.).
Az előző meghatározásban elmerülő gyarmati és eurocentrikus jellegén túl mind
Jezé,

mind

Duguit

a

szuverenitás

fogalmán

alapuló

államelméletben

a

közszolgáltatás fogalmával való elmozdulást magyarázza, amely az iparosodás és
a városi központok növekedésének kontextusára reagál, ahol az állam volt felelős
a polgároknak nyújtott alapvető szolgáltatásokért (Montaña, 2005, 137-143. o.).
Bár a jogdogmatika előrehaladt a fogalom kialakulásának és a közigazgatási jog
szempontjából központi szerepének átfogó vizsgálatában (Montaña, 2005), amikor
az úgynevezett "közszolgáltatás válságával" foglalkozik, ideológiai jellemzései
tartósan fennmaradnak, a piac diadalának, az állam mint közszolgáltató végének
és a szabályozás, ellenőrzés, felügyelet és kontroll új funkcióinak egységes
gondolatát jelzik. A közigazgatási jog dogmatikája nem foglalkozik a kapitalizmus
folyamatának történelmi átalakulásaival, válságaival, valamint az államhoz és a
joghoz való viszonyának újrakonfigurálásával.
Az úgynevezett államkapitalizmus megszűnését és a korábbi, az ő felelősségük
alá tartozó szolgáltatások magáncégekkel való felváltását a dogmatika a
közszolgálat fogalmának válságának tekinti (Montaña, 2005, 152-155. o.). Ez a
tény egy új koncepciónak ad teret, amelyben az állami monopólium megszűnik, és
teret nyitunk a magánjogi jogalanyok számára, hogy ezeket a szolgáltatásokat a
piaci verseny feltételei között, a szabályozás előfeltételei mellett működtessék. Ez
az

átmenet

a

dogmatikusok

számára

elkerülhetetlennek,

teleologikusnak,

szükségesnek tűnik, és az egyetlen választ jelenti az új, globalizált világ, a piacok
kölcsönös függősége, a távközlés fejlődése, a hatékonyság hiánya, a korrupció és
a túlzott bürokrácia által kiváltott változásokra.
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Ebből a jellemzésből következik tehát, hogy a magánszektor számára természetes
volt, hogy átvegye a közszolgáltatások nyújtásának feladatát, mivel rendelkezett az
ehhez szükséges kapacitással, és cserébe hatékonyságot és minőséget mutatott a
közszolgáltatások

nyújtása

során.

A

fogalomnak

ez

az

átalakulása

a

neoliberalizmus erős ideológiai lendületét tükrözi, amely a szabadság és a civil
társadalom állam által leigázott kreatív erőinek konstruált eszméjén alapul, amint
az a közigazgatási jogi kézikönyvekben is látható. E tekintetben a Gaspar Ariño
által kidolgozott közszolgálat fogalma szemléltető:

"A közszolgálat nagy dicséretet érdemel, mivel a haladás és a szocializáció
eszköze volt, különösen a szegény államokban, ahol mindenki helyzetét javította.
De a ciklusa véget ért. Mára teljesítette küldetését [...] méltó temetésben kell
részesíteni. Hiába próbáljuk bebalzsamozni, ahogy a franciák próbálják, ha mi
életben tudnánk tartani" (idézi Montaña, 2005, 161. o.).

A közszolgálat fogalmának válságát az okozta, hogy a francia dogmatika által
kidolgozott meghatározások már nem feleltek meg a "globalizált" világ új
gazdasági és társadalmi valóságának. Ennek ellenére a jogi dogmatika egy olyan
stratégiával haladt előre, amely továbbra is fenntartotta a közszolgálat fogalmát, de
kiüresítette annak tartalmát. Ahelyett, hogy az egykor az állam által nyújtott
szolgáltatásokat árucikknek nevezték volna, amelyekhez most a piacon keresztül
lehet hozzájutni, a stratégia a közszolgáltatás fogalmának tartalmának elnyelése
volt, hogy csak a nyelvtani megfogalmazását tartsák meg. Ez az abszorpció a
közszolgáltatás meghatározásának szubjektív kritériumának kizárásával valósult
meg.

Kezdetben a francia iskolát és a közszolgálat fogalmát az azt nyújtó alany
kritériumai alapján határozták meg, amikor kizárólag az állam felelőssége volt.
Következésképpen a szolgáltatások által nyújtott
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a közjogi alanyok közszolgáltatásokat nyújtottak, szemben a magánszemélyek
által

nyújtott

szolgáltatásokkal

magánszolgáltatóinak

megjelenése

(Muñoz,
arra

1998).
késztette

A
a

közszolgáltatások
közigazgatási

jog

dogmatikáját, hogy hibásnak minősítse a közszolgáltatás fogalmának azon
szubjektív kritériumon alapuló meghatározását, hogy ki nyújtja a szolgáltatást,
amely egyre inkább megszűnt az állam kizárólagos funkciója lenni (Montaña, 2005,
166-171. o.).

A jogi dogmatika stratégiája a "köz" vagy "kollektív érdek" állandóságának
"megmentése", amelynek e szolgáltatások nyújtása során érvényesülnie kell, mivel
azok minden ember alapvető szükségleteit érintik, amelyeket az alapvető jogok
védenek. A dogmatika így oldja fel a közszolgálat fogalmának "válságát" azáltal,
hogy a közérdek fogalmát beépíti a meghatározásba (Montaña, 2005, 178-179. o.).

A közigazgatási-közigazgatási dogmatika egy kibékíthetetlen ellentmondást próbál
összeegyeztetni: a piaci magánprofitot a közszolgáltatásokban rejlő általános és
kollektív érdekkel szemben. A dogmatikai kidolgozások és konstrukciók esetében a
fent említett ellentmondás nem létezik, vagy ha mégis, akkor azt a közérdek súlya
és érvényesülése oldja fel, amely a magánérdekekkel szemben érvényesül és
érvényesül.
A közszolgáltatás fogalmának tartalmi kiüresítésével és a tőke szolgálatába
állításával egyidejűleg az államnak a közszolgáltatások piacával kapcsolatos
szerepe is újradefiniálódik. Az a döntés, hogy a közszolgáltatásokat a piacnak
adják át pénzben kifejezett tarifákért és nyereségért cserébe, megváltoztatja az
állam szerepét. Ez a megközelítés azon a felfogáson alapul, hogy az állam olyan,
a gazdaságon kívüli szereplő, aki a neoliberális államelmélet posztulátumai szerint
képes beavatkozni, hogy szabályokat és irányelveket szabjon meg a gazdaság
fejlődésére és viselkedésére vonatkozóan (Harvey, 2007a, 73-76. o.).
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Az állam új koordinátái a közigazgatási jog jogi dogmatikája számára a hatékony
cselekvés vállalása a szabályozás és az ellenőrzés, valamint a kényszerítő
hatalmának

alkalmazása

a

szolgáltatásnyújtást

veszélyeztető

gyakorlatok

ellenőrzésére, felügyeletére, szankcionálására és ellenőrzésére, illetve a piaci
erőfölénnyel való visszaélésre az 1991-es politikai alkotmányban előírtak szerint.
Az állam mint a közszolgáltatások piacának megfelelő működéséért felelős
szereplő, ahol a hozzáférés garantált és a szabad piaci szabályokat követik (M. M.
A. Restrepo et al., 2012, 1-10. o.).

1.1. Az egészségügy mint közszolgáltatás meghatározása és
alapvető jellege
A 10. törvény jogalkotási folyamatában Kolumbiában a 20. század végén az
egészségügyet a közszolgáltatás ezen új fogalmából kiindulva alakították ki, ahol
már nem a közérdek klasszikus fogalmára hivatkoznak, hanem a fogalom
átalakítására, amelyben a magánkezdeményezésben már meglévő részvételt
szabályozzák, és az állam új szerepét az egyetemes egészségügyi szolgáltatások
garantálásának és a társadalmi fejlődés elérésének módjaként határozzák meg.

Ezt fejezték ki a törvénykezdeményezést támogató miniszterek, amikor felkérték a
Köztársaság Kongresszusát, hogy fogadja el ezt a meghatározást, amely lehetővé
tenné többek között annak pontos meghatározását, hogy a magánszektor milyen
módon nyújthatja ezt a közszolgáltatást és az állam új szerepét.
"(...) A Nemzeti Kormány kéri a Tisztelt Kongresszust, hogy első ízben határozza
meg az egészségügyet, mint közszolgáltatást, amelyet mind az állam, mind a
magánszemélyek nyújtanak a törvény által meghatározott és meghatározott
feltételek szerint, nem egyszerű, valós tartalmat nélkülöző deklarációként, hanem
konkrét

következményekkel,

a

Charta

elveinek

fényében".

(Köztársasági

Kongresszus, 1989)
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A képviselőház első vitájáról szóló jelentésben megismételték az egészségügy
közszolgáltatássá nyilvánítását, és még azt is kijelentették, hogy "logikusnak tűnik,
hogy ez mindig is így volt". A második vitában pedig kimondták, hogy az
egészségügy közszolgáltatássá nyilvánítása megfelel "egy futurisztikus és
demokratikus felfogásnak, mivel lehetővé teszi annak szabályozását oly módon,
hogy az ország minden lakosa, különbségtétel nélkül, kielégítse egészségügyi
szükségleteit, ami az életszínvonal és a nemzeti fejlődés fontos tényezője"
(Köztársasági Kongresszus, 1989). (Köztársasági Kongresszus, 1989)
A különböző előadásokban azzal érveltek, hogy az egészségügyi kezdeményezés
mint közszolgáltatás a Barco-kormány azon javaslatán alapul, hogy "a nemzeti
fejlődést a szociális gazdaságra kell építeni". Ennyiben az egészséget mindenféle
kirekesztés nélkül kell garantálni. Még a jogok nyelvét használva is kimondták,
hogy az egészségügyi ellátás biztosítása nem korlátozódhat a közsegélyre, hanem
éppen

ellenkezőleg:

"a

legelemibb

jog,

és

minden

társadalom

létének

alapfeltétele".

Az

1990.

évi

10.

törvény

végleges

jóváhagyása

az

egészségügyet

közszolgáltatásként a következőképpen határozta meg:

"1. cikk: Közegészségügyi szolgáltatás. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása
minden szinten a nemzet által nyújtott közszolgáltatás, amely az alapellátás
keretében az ország területének minden lakosa számára ingyenes, és amelyet a
területi egységekkel, azok decentralizált szerveivel és az erre felhatalmazott
magánszemélyekkel együttműködve, e célból, az e törvényben meghatározott
feltételek szerint igazgatnak" (Köztársasági Kongresszus, 1990). (Köztársasági
Kongresszus, 1990)
Az 1993. évi 100. törvény óta az egészségügyet alapvető közszolgáltatásként
határozzák meg. Ez a jelző közvetlenül kapcsolódik az 1991-es politikai alkotmány
56. cikkéhez, amely a sztrájkjogot a jogalkotó által meghatározott alapvető
közszolgáltatások esetében korlátozza. Az Egészségügyi Minisztérium, kifejlesztett
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Ez a szempont a 2002. évi 1240. sz. határozatban szerepel, "amely emlékeztet az
SGSSS tagjainak bizonyos kötelezettségeinek teljesítésére, mint alapvető
közszolgáltatásra". Ahol a hasznos jog megnyilvánul, hogy emlékeztesse a
szereplőket azokra a szabályokra, amelyek alapján az egészségügyi szolgáltatást
nyújtani kell, és előírja az egészségügyi dolgozók sztrájkjogának korlátozását.

Az egészségügy közszolgáltatásként való felfogását a Nemzeti Gazdasági és
Szociálpolitikai Tanács 2002. évi CONPES 3204 dokumentumának kiadásával
erősítették meg, amely kimondja:

"Az egészségügyi szociális biztonság általános rendszerében a szolgáltatások
nyújtását a költségvetési kiigazítás, a közintézmények korszerűsítése és a verseny
körülményei között kell fejleszteni. Ennek érdekében szükséges, hogy a nemzeti
kormány megteremtse a szükséges és következetes ösztönzőket, hogy a piac
működése garantálja a felhasználók számára a hatékony, eredményes és
minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférést". (Országos Tervezési Főosztály,
Compes, 2002, 19. o.).
A közszolgáltatás fogalma lehetővé teszi, hogy a tőkéhez való hasznos jogot a
közérdek, az általános jólét és az Alkotmánybíróság által a szociális jogállam és
általában a közszolgáltatások, különösen pedig az alapvető szolgáltatások között
meghúzott szoros kapcsolat kategóriája alá burkolják. A törvényben meghatározott
közszolgáltatás fogalma és az Alkotmány fejlődése azonban kaput jelent a
kisajátítással történő felhalmozás folyamatához, amely lehetővé teszi az egészség
árucikké való leépítését és az egészségügyi piacon keresztül történő hozzáférés
feltételeinek megteremtését. E folyamat kiindulópontja az 1993. évi 100. törvény
által bevezetett új egészségügyi rendszer.

2. Az egészségügyi rendszer strukturális reformjának folyamata az 1993.
évi 100. számú törvény révén
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Néhány nappal az Alkotmányozó Nemzetgyűlés bezárása előtt a Casa de
Nariñóban paktumot kötöttek a Képviselőház három legfontosabb politikai ereje, a
liberálisok, a konzervatívok és az AD-M-19 között. Ezt az "úri megállapodást"
"ajánlásnak" keresztelték el, egy újabb ügyvédi trükknek, hogy elkerüljék az
alkotmányellenes vétkeket a Legfelsőbb Bíróság előtt (Calderón, 2003).

A feltételezett ajánlás az egy évvel korábban megválasztott kongresszus hatályon
kívül helyezése és előrehozott választások kiírása volt, ami a kormánynak
rendkívüli törvényhozási jogköröket adott a kongresszus zárva tartása alatt
(Jiménez 2008, 107. o.). Ezt a Képviselőházon kívüli megállapodást a kirekesztett
kisebbségek erősen bírálták (Dugas, 1990, 38. o.), ami megerősíti az 1991-es
alkotmánynak a kolumbiai köztársasági történelem tizenhatodik csatajeleneteként
való felfogását.

Az 1991. évi politikai alkotmány 57. átmeneti cikke alapján egy többes bizottságot
hoztak létre, amelynek feladata a szociális biztonságra vonatkozó alkotmányos
normák kidolgozására vonatkozó javaslat kidolgozása volt. Ez a bizottság 1991
szeptembere és 1992 februárja között hat hónapig ülésezett, és feladata volt egy
olyan javaslat kidolgozása, amely segít a kormánynak az új kongresszus elé
terjesztendő törvénytervezetek előkészítésében.
A Bizottság összetétele az alkotmány átmeneti cikke által előírtaknak megfelelően
plurális volt, a szakszervezetek, valamint a kisebbségi és kirekesztett pártok
képviselőinek, például az Unión Patriótica képviselőinek részvételével. Három
albizottságra oszlott: i) nyugdíjak; ii) idősek egészségügyi és szociális ellátása; és
iii) családi kompenzációs alapok (G. M. Mh. Uribe, 2009, 130-131. o.).

Az

egészségügyi

egészségügyi

albizottságot

rendszer

egyetlen

elfogadásának

megállapodás

szükségessége.

jellemezte:
De

a

az

új

mélyreható

nézeteltérések miatt, amelyek
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az új modell szervezése lenne. A rendszer reformjára három eltérő javaslatot
terjesztettek elő.

A Camilo González Posso15 egészségügyi miniszter által védett, és olyan
tanácsadók, mint Iván Jaramillo és Guillermo Olano által támogatott AD-M19
javaslat célja az egészségügyi alapellátási program megerősítése volt a területi
decentralizáció elmélyítésével és a nemzeti egészségbiztosítási rendszer által
kezelt közkórházi hálózat megerősítésével.

Cecilia López Montaño, a Társadalombiztosítási Intézet igazgatója, aki ugyanabból
a pártból származik, mint Gaviria elnök, de a kormánnyal szemben ellenzéki
álláspontot képvisel, a verseny kisebb fokát javasolta, de anélkül, hogy az ISS
monopolhelyzetét a járulékbeszedés és a tagság tekintetében befolyásolná (G. M.
M. Uribe, 2009, 132. o.).

A kormány neoliberális javaslata a Juan Luis Londoño de la Cuesta16 által vezetett
Nemzeti Tervezési Minisztérium technokratáitól származott, Nelcy Paredes
Cubillosszal együtt, akik Gaviria elnök támogatását élvezték. Javaslatuk a piaci
versenyre, az egyéni biztosításra és a szegények támogatására irányult. A
szolgáltatások nyújtását a lakosság fizetőképesség szerinti besorolása alapján
szervezték meg: egyrészt a fizetett dolgozók és családjaik számára, másrészt a
szegény

lakosság

számára,

amelyet

az

állam

támogatott

(Pánamerikai

Egészségügyi Szervezet, 2003).

Az, hogy a bizottság nem jutott megállapodásra a reformmal kapcsolatban, ürügyül
szolgált

a

kormány

számára,

hogy

figyelmen

kívül

hagyja

ezeket

a

megbeszéléseket és a Kongresszus elé terjessze az 1992. évi 155. számú
törvényjavaslatot. Ez a törvényjavaslat a következőkre összpontosított
15

Vegyészmérnök, közgazdasági mesterdiplomával és politikai gazdaságtan szakirányú
végzettséggel. Egyetemi tanár, a Fejlesztési és Béke Intézet - INDEPAZ elnöke.
(www.indepaz.org.co)
16 Az Antioquiai Egyetemen végzett adminisztrátorként, az Andok Egyetemén pedig közgazdászként,
ahol gazdaságpolitikából is szerzett mesterdiplomát. D. fokozatot szerzett közgazdaságtanból a
Harvard Egyetemen. César Gaviria és Álvaro Uribe kormányában magas pozíciókat töltött be,
valamint vezető közgazdász volt a Világbanknál, az Amerika-közi Fejlesztési Banknál és a chéniai
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misszió technikai titkára (J. I. González, 2003).
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Kizárólag a nyugdíjreformon alapult, és tartalmazta azokat az irányelveket,
amelyeket a kormány 1990 második felében dolgozott ki, amikor rendkívüli
hatásköröket kért a nyugdíjrendszer reformjára, de amelyeket a Kongresszus nem
adott meg (Á. J. Estrada, 2004, 75. o.). A javaslat célja az egészségügyi és a
nyugdíjkomponensek szétválasztása volt a versengő magánpénztárak és az
egyéni megtakarítási modell bevezetése érdekében (G. M. M. Uribe, 2009, 134.
o.).

Az 1992-es kongresszus politikai összetétele és különösen a társadalombiztosítási
kérdésekkel foglalkozó hetedik bizottság, amelyben a hagyományos pártoktól
eltérő erők is összefogtak, lehetővé tette azonban a kormány kezdeményezésének
ellenzését. A szakszervezeteknek sikerült kiterjeszteniük a nyugdíjakra szűkített
vitát az egészségügyi és szakmai kockázatok kérdésére. A szakszervezeti
konföderációk egy alternatív törvénytervezetet terjesztettek elő, az 1992. évi 248.
számú törvényjavaslatot, amely a társadalombiztosítási modell kiterjesztését
támogatta az egészségügy, a nyugdíj, az oktatás, a lakhatás, a rekreáció és más
elemek bevonásával.

A konzervatív párt egyes részei csak a nyugdíjreformot ellenezték, ahogyan Jaime
Arias17 képviselő is, aki szintén kifogásolta az egészségügy törvényjavaslatba
való bevonását, bár egyetértett a Gaviria-kormány modelljével, és megvédte azt
(Ramírez, 1993). A nyugdíjreformról szóló törvényjavaslatot a hetedik kongresszusi
bizottság megvétózta.

E blokádok kezelése érdekében Gaviria elnök összehívott egy csoportot az
Egészségügyi Minisztérium szakembereiből Gustavo de Roux vezetésével, amely
még mindig az AD-M-19 felelősségi körébe tartozik; a DNP-ből Juan Luis Londoño
és Nelcy Paredes részvételével; a Munkaügyi Minisztériumból és az Egészségügyi
Minisztériumból; valamint az Egészségügyi Minisztériumból Juan Luis Londoño és
Nelcy Paredes részvételével.

Javeriana Egyetem orvosdoktora, a Harvard Egyetemen szerzett megelőző egészségügyi,
közegészségügyi és egészségügyi igazgatási szakirányú végzettséget. Ezt követően egészségügyi
17 A
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miniszter, bogotai egészségügyi titkár, az ISS elnöke és az ACEMI jelenlegi (2014) ügyvezető
elnöke volt (Portafolio.co, 2011).
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A Szociális Biztosító és a Szociális Biztosító Intézet 1992 végén javaslatot
dolgozott ki az egészségügyi ágazatnak a társadalombiztosítási reformba való
bevonására.

Az úgynevezett "Hatogrande-projekt" megpróbálta összeegyeztetni a piaci
megközelítéseket a szolidaritás és a kompenzáció elemeivel. A projekt strukturális
reformot javasolt. Gaviria elnök azonban elutasította, mert "sok intézményi
változtatást igényelt, és a vita akadályozhatta a nyugdíjprojekt megvitatását" (I.
Jaramillo, 1999, 88. o.). Gaviria elnök határozottan a chilei modell híve volt, és a
Barco-kormány

a

pénzügyminisztereként

piac

megerősítését

célzó

intézkedésekkel próbálkozott, sikertelenül, így a nyugdíjreform kormányának egyik
prioritása volt (G. M. M. Uribe, 2009, 133. o.).

Ezen a ponton Gaviria elnök egy sor stratégiai változást vezetett be az
egészségügyi és a munkaügyi minisztériumban, amelyek kulcsfontosságúak voltak
a kormány reformjának előmozdításában. 1993 augusztusában az AD M-19
kivonult az Egészségügyi Minisztériumból a választási rendszer és a liberálisok és
konzervatívok

által

"Darázs-művelet"

néven

végrehajtott

stratégia

okozta

széttöredezettségi válság miatt. Ez abból állt, hogy minden politikai párt több listát
állított

annak

érdekében,

hogy

a

választási

kvótarendszer

stratégiai

felhasználásával minél több mandátumot szerezzen és többséget érjen el a
kongresszusban (Pan American Health Organisation, 2003; G. M. M. Uribe, 2009,
138. o.).

Gustavo de Roux egészségügyi miniszter helyébe Gaviria elnök Juan Luis
Londoño de la Cuesta egészségügyi minisztert nevezte ki, aki a DNP részéről
támogatta a kormány reformját. A munkaügyi minisztériumba Luis Fernando
Ramírez Acuñát18 nevezte ki, aki korábban a kolumbiai Nemzeti Adó- és
Vámigazgatóság

(DIAN)

igazgatója

volt,

és

a

Barco-kormányban

pénzügyminiszter-helyettes volt. Ramírez akkoriban küldött neki egy
Könyvelő a Jorge Tadeo Lozano Egyetemen. Mivel kevés olyan képesítéssel rendelkezett, mint
minisztertársai, a politikai sajtó meglepetésminiszterként jellemezte, mivel nem tartozott Gaviria
óvodájának uralkodó elitjéhez (Revista Semana, 1993).
18
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memorandum César Gaviria elnökjelöltnek az egészségügyi és nyugdíjrendszer
reformjának szükségességéről a chilei modell tapasztalatai alapján. Amikor
kinevezték a munkaügyi tárcához, Luis Fernando Ramírez azt mondta Gaviria
elnöknek, hogy semmi köze ehhez a tárcához, mivel az ő szakterülete az
adóügyek, nem pedig a szakszervezetekkel folytatott tárgyalások. Gaviria elnök
emlékeztette őt a nyugdíjreformról szóló memorandumra, amelyet elküldött neki,
mivel ideje volt változtatni a rendszeren (Dinero.com, 2013b).
E stratégiai változások eredményeként a reformprojekt technikai jellegűvé vált,
amelynek középpontjában a rendszer pénzügyi megvalósíthatósága állt, ami azt
jelentette, hogy a vita nem minden résztvevője értette meg mélyen a reform
jelentését, és a terminológia és a technikai részletek összezavarták őket.

A reformról folytatott tárgyalások és közvetítések során a szakszervezeti
központok megtartották az olyan intézményeket, mint a társadalombiztosítás és az
állami kórházak, de azzal a feltétellel, hogy alávetik magukat az egészségügyi piac
versenyszabályainak.

Ugyanakkor a különleges rezsimeket arra hivatkozva tartották fenn, hogy azok
szerzett jogok voltak. Fennmaradt a katonai és rendőri erők egészségügyi
szolgáltatási rendszere, a tanároknak nyújtott szociális juttatások nemzeti alapja,
az Ecopetrol közalkalmazottai és az állami egyetemek (G. M. M. Uribe, 2009, 142.
o.).

A kormány törvényjavaslatának jóváhagyásáról szóló vitákban Antioquia tartomány
szenátora, Álvaro Uribe Vélez19 döntő szerepet játszott a törvényjavaslat
elfogadásában, mivel ő volt az előadók koordinátora, és sikerült megvédenie és
előmozdítania a törvény jóváhagyását.
19 Az

Antioquia Egyetemen végzett jogász, a Harvard Egyetem kiterjesztett iskolájában igazgatási,
menedzsment és konfliktuskezelési tanulmányokat folytatott, az Oxfordi Egyetemi Kollégium "senior
associate member". Kiterjedt politikai pályafutás különböző állami szervekben, mint köztisztviselő,
egészen a köztársasági elnökig (2002-2006), akit egyszer újraválasztottak (2006-2010), az
alkotmány reformjának megfelelően, amelyet első elnöksége idején támogatott.
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Uribe Véleznek sikerült leküzdenie azt a blokádot, amelyet a "samperista" frakció a
Liberális

Párton

belül

létrehozott.

Abban

az

időben

az

1994-1998-as

elnökválasztás politikai kampányai kezdtek formát ölteni, és Ernesto Samper
Pizano épp akkor tért vissza Spanyolországból, ahol nagykövetként szolgált, hogy
elindítsa elnöki kampányát.

A Hetedik Bizottság elnöke, Fernando Botero Zea20 révén kijelentették, hogy a
törvényjavaslat nem felel meg a Samperismónak. Álvaro Uribe azonban politikailag
támogatta a törvényjavaslatot, és megvédte azt az elhangzott kritikákkal szemben,
így sikerült előmozdítani a vitákat és a végleges elfogadását (Dinero.com, 2013b).

Végül 1993. december 23-án César Gaviria elnök jóváhagyta az 1993. évi 100.
törvényt, "amely létrehozza az átfogó társadalombiztosítási rendszert és egyéb
rendelkezéseket ír elő". Akkoriban a törvény szankcionálása nem váltott ki azonnali
reakciót a reformot ellenző társadalmi szereplőkből. Ennek a hiánynak az egyik
oka a törvény elfogadásának időzítésével függ össze, a hagyományos karácsonyi
ünnepek idején, ami lehetővé tette a kormány számára, hogy nagyobb visszaesés
nélkül fogadhassa el a törvényt. Ezt a politikai stratégiát a kormány más
egészségügyi rendszerreformok21 során is alkalmazta.
Más reformok viszont, amelyeket később alkotmányellenesnek nyilvánítottak, mint
például az egészségügyi szociális vészhelyzetet kihirdető törvényerejű rendelet
esete, amelyet

híres kolumbiai festő és szobrász, Fernando Botero fia. Politológus az Universidad de los
Andes-en, és a Harvard Egyetemen szerzett mesterdiplomát üzleti és közigazgatásból. A kolumbiai
igazságszolgáltatás által kétszeresen elítélték; először Ernesto Samper elnökválasztási
kampányában való részvételéért a kábítószer-kereskedelemben, majd azért, mert ellopta ezt a
pénzt, hogy megvásároljon egy farmot a bogotai szavannán (Wikipedia, 2014) Szökésben van a
kolumbiai igazságszolgáltatás elől, mert nem töltötte le a második elítélésének büntetését, amely
Mexikóvárosban büntetlenül maradt (Pinzón, 2014).
21 A 715. törvényt 2001. december 21-én fogadták el. A 789. törvényt 2002. december 27-én fogadták
el. A
Az 1122. számú törvényt 2007. január 9-én fogadták el. Az 1438. törvényt 2011. január 19-én
fogadták el. A 2012. évi 1607. törvény, amelynek elnöki jóváhagyása december 26-án történt, és a
2013. január 2-án elfogadott 1608. törvény.
20 A
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A törvényt, amely a piac elmélyítésével strukturálisan megreformálta a rendszert, a
100. törvényhez hasonlóan 2009. december 23-án fogadták el.

A jelenlegi reform is hasonló folyamatot követne, Juan Manuel Santos elnök még
azt is kijelentette, hogy "az egészségügyi reform lenne a legjobb karácsonyi
ajándék a kolumbiaiaknak" (Caracol Radio, 2013). Ez alkalommal azonban a
társadalmi mozgósításnak és a reformmal szembeni ellenállásnak sikerült
megakadályoznia a reform jóváhagyását.

3. Az 1993. évi 100. törvény által létrehozott összetett
egészségügyi rendszer és annak többszörös reformja, valamint
a weboldalon található szabályozás.
Az 1993. évi 100. törvény II. címe létrehozta az általános egészségügyi szociális
biztonsági rendszert, amely a közszolgáltatás korabeli fogalmán alapul, amelyet
olyan árucikként értelmeztek, amelyre a piacon keresztül történő hozzáférésre
vonatkozó különleges szabályok vonatkoznak (M.
R. Rodríguez & Infante, 2004).

Az 1993. évi 100. törvény által átalakított egészségügyi piac - Hernández (2000,
129. o.) nyomán - nem szigorúan neoliberális abban az értelemben, hogy a
lakosság egésze számára a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés magánpiacát
alakítja ki. Inkább egy (poszt)neoliberális politikáról lenne szó, amennyiben a
társadalom osztálymegosztása alapján a fizetőképes lakosság számára a piacot
alakítják át, azok számára pedig, akik nem rendelkeznek ilyen fizetőképességgel,
az állam számára egy támogatási és pénzügyi szolidaritási rendszert hoznak létre,
hogy célzottan a szegények számára nyújtson egészségbiztosítást.
Az 1993. évi 100. törvény egészségügyi rendszere az állam erőteljes
beavatkozásával, az "irányított vagy szabályozott verseny" fogalmán keresztül,
amely összhangban van a harmadik út sémájával és a neoliberalizmus feltételezett
legyőzésével (M. R. Rodríguez & Infante, 2004). Ez egy olyan közpolitika, amely a
piac és az állam legjobb kombinációját alakítja ki. A lehető legtöbb piac, ahol az
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egészséget árucikknek tekintik, és
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Az állam tehát egy magánjószág, amelyet a piacon kell megvásárolni a
hozzáféréshez; de mind az állam, mind a közszféra a szükséges mértékben, az
állami célzott politikák révén, egészségügyi támogatásokat nyújt. Az állam feladata
az is, hogy szabályozza és kezelje az ellenőrzési, felügyeleti és felügyeleti
funkciókat, valamint az egészségügyi piac megfelelő működését.
A jogi szabályozás célja, hogy az egészségügyi piacon a verseny erősen
szabályozott és államilag ellenőrzött legyen, hogy az egyensúlyhiányt és az instabil
erőviszonyokat korrigálja, de anélkül, hogy az állam közvetlenül átvenné a
szolgáltatás nyújtását.
Az új egészségügyi rendszer kialakítását a rendszeren belüli szereplők sokasága
keresztezi, a köz- és a magánszféra, valamint a köz- és magánszféra közötti
partnerségek és más intézmények között, ahol mindegyiküknek sajátos szerep és
funkció jut, és amelyeknek erős technikai és szakosodott jellege van. A
polgároknak például meg kellett ismerniük és meg kellett érteniük az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés bürokratikus formanyomtatványait, többek
között az EPS, ARS, EPS-S, EPS-C, IPS, ESE, FOSYGA, UPC, POS, POS-S
rövidítéseket. A
Az egészségügyi piac létrehozása és a köz- és magánszféra közötti partnerségek
többféle szabályozást, valamint olyan irányítási és ellenőrzési terveket igényelnek,
amelyek megpróbálnak egyensúlyt teremteni a magánprofit és a közérdek között.
A szabályozás célja, hogy megfelelő ösztönzőket teremtsen, hogy a rendszerben
részt vevő különböző szereplőket a helyes magatartásra és racionális döntések
meghozatalára kényszerítse az egészségügyi piacon. Azonban, ahogyan itt érvelni
fogunk, még a normatív elméleti modellből kiindulva is a hasznos jog logikája a
tőkére van kényszerítve.

Az 1993. évi 100. törvény szerint az új egészségügyi rendszer célja (152. cikk) az
alapvető közegészségügyi szolgáltatás szabályozása és a teljes lakosság számára
a szolgáltatáshoz való hozzáférés feltételeinek megteremtése az ellátás minden
szintjén. Az egészségügyi rendszer kiterjedt és nagyon összetett szabályozást és
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szabályozást igényelt.
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Az 1994. évi 1298. számú rendelettel a nemzeti kormány kiadta az Általános
Egészségügyi Szociális Biztonsági Rendszer Szerves Alapszabályát, amely
rendszerezte, integrálta és harmonizálta az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos
összes szabályozást egyetlen jogi testben. Ez egy kiterjedt és részletes, 723
cikkből álló rendelet volt, amely az 1979 és 1994 közötti egészségügyi
rendeleteket integrálta. Az Alkotmánybíróság az e statútummal szembeni
alkotmányellenességi

panasz

vizsgálatakor

az

alkotmánnyal

ellentétesnek

nyilvánította azt, mivel a magasabb rendű norma megtiltja, hogy a köztársasági
elnök rendkívüli hatáskörének gyakorlása során rendelet útján kódexeket írjon elő.

Az 1993. évi 100. törvényt többszörösen megreformálták. A 2001. évi 715. törvény,
"amely a politikai alkotmány 151., 288., 356. és 357. cikkével (2001. évi 01.
törvényhozási törvény) összhangban a források és hatáskörök tekintetében
szerves normákat diktál, valamint egyéb rendelkezéseket diktál többek között az
oktatás és az egészségügyi szolgáltatások megszervezésére". Ez a törvény
újradefiniálja az egészségügyi rendszer állami finanszírozását az 1990-es évek óta
az egészségügyi szolgáltatások terén támogatott egészségügyi decentralizációs
modell keretében.

A 2002. évi 789. törvény, "amelynek értelmében a foglalkoztatás támogatására és
a szociális védelem kiterjesztésére vonatkozó normákat adnak ki, és módosítják az
anyagi munka törvénykönyvének egyes cikkelyeit". A 2007. évi 1122. törvény,
"amelynek

értelmében

az

egészségügyi

szociális

biztonság

általános

rendszerének bizonyos módosításai és egyéb rendelkezések lépnek hatályba". A
2010. évi 1393. törvény, "amely meghatározza az egészségügyre fordított egyedi
bevételeket, intézkedéseket fogad el az egészségügyi forrásokat előállító
tevékenységek előmozdítására, az egészségügyi hozzájárulások kijátszásának és
elkerülésének megakadályozására, az egészségügyi rendszeren belüli források
átirányítására, valamint egyéb rendelkezéseket hoz". A 2011. évi 1438. törvény,
"amelynek értelmében az egészségügyi társadalombiztosítás általános rendszerét
megreformálják, és egyéb rendelkezéseket hoznak". A törvény
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A 2012. évi 1607. számú törvény, "amelynek értelmében adószabályokat adnak ki
és egyéb rendelkezéseket fogadnak el", valamint a 2013. évi 1608. számú törvény,
"amelynek értelmében intézkedéseket fogadnak el az egészségügyi ágazat egyes
forrásainak likviditásának és felhasználásának javítása érdekében".

Emellett a törvényes egészségügyi törvény felülvizsgálata folyamatban van az
Alkotmánybíróság előtt, és a 2013-2014-es jogalkotási évben egy új reformról
tárgyalnak, amely változatlanul fenntartja azt a modellt, amely a társadalmi
szervezetek, a szakszervezetek, a diákok és általában a betegek körében
nagyfokú elutasítást váltott ki. Másrészt a 100. törvény szabályozása a
szabályozási termelés különböző központjain keresztül bőséges volt, amint azt a
rendszer magyarázatában bemutatjuk.
Annak érdekében, hogy megkíséreljük az egészségügyi rendszer érthető
bemutatását, a (poszt)neoliberális politikák logikáját fogjuk követni: először is
feltárjuk, hogy miként épül fel az egészségügyi piac, majd azt, hogy az állam és
annak funkciói hogyan jelennek meg a tőke számára hasznos, írástudó jogi
formákból, feltárva, hogy a normatív modell már az egészségügyben is magában
foglalja a birtoklás általi felhalmozás logikáját.

3.1. A kínálati oldali támogatásoktól a keresleti oldali támogatásokig: az állami
kórházak átalakulása az egészségügyi szolgáltatások értékesítésében való
versengés érdekében
Az egészségügyi piac újradefiniálása magában foglalja a kínálati oldali támogatási
modell átalakítását és az egészségügyi szolgáltatók közötti piac létrehozását,
amelyet a szabad verseny mechanizmusai szabályoznak.

A korábbi modellben az állam finanszírozta az állami kórházakat, hogy ugyanazon
igazgatási struktúra részeként egészségügyi szolgáltatásokat nyújtsanak. Az új
keresletoldali támogatási rendszer22 a finanszírozást az állami szektorba helyezte
át.
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22 156.

cikk Az 1993. évi 100. törvény n) pontja A területi egységek, amelyek a szekció- és helyi
egészségügyi alapok terhére az 1993. évi 60. törvénnyel és a
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A kórházak pénzügyi fenntarthatósága ezért közvetlenül az egészségügyi
szolgáltatások értékesítéséből származó forgalomtól függ (Yepes et al., 2010, 23.
o.).

Ez

szükségessé

számadatainak

tette

az

átalakítását

állami
annak

kórházak
érdekében,

adminisztratív
hogy

szabad

és

pénzügyi

szereplőként

léphessenek be az egészségügyi piacra és kínálhassák szolgáltatásaikat. Az
állami kórházakat állami szociális vállalkozássá (ESE) alakították át. Az 1994. évi
1876. sz. rendelet a következőképpen határozta meg jogi természetüket:

"a

decentralizált

közintézmények

különleges

kategóriája,

amely

jogi

személyiséggel, saját vagyonnal és igazgatási autonómiával rendelkezik, és
amelyet törvény vagy a közgyűlések vagy tanácsok hoztak létre vagy szerveztek
át".

Az egészségügyi rendszerben e társaságok célját is körülhatárolja, hogy "az
egészségügyi szolgáltatást az állam által nyújtott közszolgáltatásként és a
társadalombiztosítási egészségügyi rendszer szerves részeként értelmezett
egészségügyi szolgáltatásként "23 nyújtsák.

Az ebben a törvényben előírt kereslettámogatás finanszírozása a jelen törvényben meghatározott
feltételek szerint; (A Köztársaság Kongresszusa, 1993).
4. cikk - Az állami szociális vállalkozások céljai. Az állami szociális vállalkozások céljai a következők:
a.

Hatékony és eredményes egészségügyi szolgáltatások nyújtása, amelyek megfelelnek a

megállapított minőségi előírásoknak, az erre a célra kiadott rendeletekkel összhangban;
b.

A lakosság által igényelt egészségügyi szolgáltatások nyújtása, amelyeket a társadalmi

vállalkozás - fejlettségének és a rendelkezésre álló forrásoknak megfelelően - nyújtani tud,
c.

A szociális vállalkozás társadalmi és pénzügyi jövedelmezőségének biztosítása megfelelő

irányítással;
d.

Szolgáltatások és szolgáltatáscsomagok versenyképes piaci árakon történő felajánlása az

egészségfejlesztési szervezetek és más természetes vagy jogi személyek számára, akik igénylik
azokat;
e.

A környezet követelményeinek való megfelelés, szolgáltatásainak és működésének

folyamatos átalakítása;
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A polgárok és a közösségek részvételére vonatkozó, törvényben és rendeletben meghatározott
mechanizmusok garantálása.
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A finanszírozási forma megváltoztatásának célja az volt, hogy az egészségügyi
rendszeren belül piaci szervezetet hozzon létre a verseny számára, feltételezve,
hogy az egészségügyi szolgáltatások állami és magánszolgáltatók között egyenlő
versenyfeltételek alakulnak ki. A verseny célja a szolgáltatások minőségének
javítása és hatékony nyújtása, valamint a költségek csökkentése volt. Az állami
kórházak fokozatos átállását javasolták erre az új modellre, amelyhez a tervek
szerint a szegény lakosság ellátására csökkentett összegű ellátási támogatást kell
fenntartani.

3.2. A kötelező biztosítási modell logikája salud
Az egészségügyi rendszer másik szerkezeti tengelye a biztosítási szerződés. E
szerződéses

forma

bevezetése

az

egészségügyi

szolgáltatásokhoz

való

hozzáférés új piacának kiépítését tette szükségessé. Az egészségbiztosítási
modell az egészségügyi kockázat és a pénzügyi kockázat társadalmi kezelésének
logikáján és racionalitásán alapul, összhangban a Világbank megközelítésével. A
biztosítási

modell

célja

a

kockázatok

mérséklése

és

az

egészségügyi

szolgáltatások lefedettségének kiterjesztése, hogy a teljes lakosság egyenlő
feltételek mellett hozzáférhessen.

Az államnak biztosítania kell, hogy mindenki az egészségügyi piac része legyen,
ezért a törvény ismételten megállapítja az egészségügyi rendszerhez való kötelező
csatlakozást, mint elvet (153. cikk, 224. bekezdés), mint az állam által biztosítandó
célt (154. cikk, b25. bekezdés) és mint az egészségügyi rendszer alapvető
jellemzőjét (156. cikk, b26. bekezdés).

242. Kötelező jelleg. Az Általános Egészségügyi Társadalombiztosítási Rendszerhez való
csatlakozás Kolumbia minden lakosa számára kötelező. Következésképpen minden munkáltatónak
kötelessége, hogy munkavállalóit csatlakoztassa ehhez a rendszerhez, az államnak pedig
kötelessége, hogy megkönnyítse a csatlakozást azok számára, akik nem rendelkeznek munkáltatói
kapcsolattal vagy fizetési képességgel.
25b) Biztosítani kell az egészségügyi társadalombiztosítás kötelező jellegét, és azt, hogy az minden
kolumbiai lakos számára szociális jog legyen;
26b) Kolumbia minden lakosának csatlakoznia kell az Általános Egészségügyi Szociális Biztonsági
Rendszerhez, a szabályozói hozzájárulás megfizetése után vagy a támogatáson keresztül, amelyet
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adóforrásokból, szolidaritási forrásokból és a területi egységek saját bevételeiből finanszíroznak;
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Ez a piaci kényszerelem a tőkéhez való hasznos jog lényeges eleme, mivel az
állami kényszer révén biztosítja, hogy kötelező legyen a rendszerhez való
csatlakozás és az egészségbiztosítás megvásárlása, ebben az esetben az
egészségbiztosítók, többnyire magán, profitorientált vállalatok javára. Ezeknek a
társaságoknak, amelyekre a versenyjog vonatkozik, nem kell ügyelniük arra, hogy
meggyőzzék ügyfeleiket az egészségbiztosítás megkötéséről, mivel erre törvény
kötelezi őket.

A szegény lakosság esetében az állam vásárolja meg ezeket a biztosításokat a
magán- és néhány állami társaságtól. Bizonyíték van arra, hogy az állam
közvetlenül a magánbiztosítókhoz irányul, mivel a magánbiztosítók számára
kötelező a szegénynek minősített személyek beiratkozása. Az állam közforrásokat
ad át magáncégeknek, amelyeket aztán célzott támogatásokon keresztül juttat az
embereknek.

3.3. Az egészségügyi rendszer diszkriminatív szerkezete. A két biztosítási
rendszer társadalmi osztály szerint: járulékalapú és támogatott
rendszerek, valamint a rendszerből kizártak, az úgynevezett
vinculados.
Az 1993. évi 100. törvény a teljes lakosságot célozza, amely nem tartozik a kizárt
speciális rendszerek hatálya alá. Az egyetemesség az egészségügyi rendszerben
olyan elvként27 kerül meghatározásra, amely az egész rendszert vezérli. Az
egyetemes biztosítás garantálása érdekében az egészségügyi rendszer a
lakosságot a fizetési képességek szerint osztja fel.

Azoknak, akiknek megvan a gazdasági forrásuk ahhoz, hogy egészségbiztosítást
kössenek, a járulékalapú rendszerben kellene részt venniük. E népesség számára
kötelező az egészségfejlesztő szervezettel kötött biztosítási szerződés, amelynek
értéke a fizetésük 12%-a, amit a 2007. évi 1122. számú törvény 12,5%-ra emelt. A
következő esetekben

153. cikk Az Egészségügyi Szociális Biztosítás Általános Rendszerének alapelvei: (...) 3.1.
Egyetemesség. Az általános egészségügyi társadalombiztosítási rendszer az ország minden
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lakosára kiterjed, az élet minden szakaszában. Az 1993. évi 100. törvény.
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A munkáltató várhatóan az egészségbiztosítási szerződés értékének 8%-ával járul
hozzá, a fennmaradó 4%-ot pedig a munkavállalónak kell fizetnie.

A 2012. évi 1607. törvényben foglalt adóreform megszüntette a munkáltatók 8,5%os hozzájárulását

a

10 minimálbérnél

kevesebbet

kereső munkavállalók

egészségügyi hozzájárulásához. Ezáltal megszűnnek a bérszámfejtési adók,
amelyek a formalizált foglalkoztatás létrehozásának akadályát képezik. Ezeket a
hozzájárulásokat a saját tőkére kivetett vállalkozói hozzájárulási adóval (CREE)
szedik be, amely nem a bérköltségeket, hanem a vállalati nyereséget terheli.
Az önálló vállalkozóknak teljes mértékben vállalniuk kell a szerződés értékét, azaz
a 12%-os járulékot, amelyet a fizetésük 40%-a alapján számolnak ki. A 2007. évi
1122. törvény fél százalékponttal megemelte a járulékköteles rendszer járulékát. A
hozzájárulást a mindenkori havi minimálbér alapján kell fizetni.

A támogatott rendszer célja a rendkívül szegények és a bizonyítani tudók
csatlakozása. Az 1993. évi 100. törvény 157. cikke ugyanis név szerint
meghatározta, hogy kik jogosultak erre a biztosítási típusra:

"Az ország legszegényebb és legkiszolgáltatottabb vidéki és városi lakosságát a
rendszerben támogatottnak tekintik, különös tekintettel a terhesség, a szülés, a
szülés utáni időszak és a szoptatás alatt álló anyákra, a közösségi anyákra, a
háztartásfő anyákra, az egy év alatti gyermekekre, a rendezetlen élethelyzetben
lévő kiskorúakra, a Hansen-kóros betegekre, az idősekre, a fogyatékkal élőkre, a
fogyatékkal élőkre, a fogyatékkal élőkre, a fogyatékkal élőkre, a fogyatékkal élőkre
és a fogyatékkal élőkre.
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évesek,

fogyatékkal

munkavállalók

és

élők,

szakemberek,

parasztok,
művészek

őslakos
és

közösségek,

sportolók,

független

bikavérek

és

beosztottjaik, szabadúszó újságírók, tanárok és építőipari tanárok, valamint
fogyatékkal élők.
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építőipari munkások, kőművesek, taxisofőrök, villanyszerelők, munkanélküliek és
más, fizetőképességgel nem rendelkező emberek".

A támogatott rendszerben az állam komplex célzási folyamatok révén azoknak
nyújt

egészségbiztosítást,

akik

bizonyítani

tudják,

hogy

a

törvényben

meghatározott kategóriákba tartoznak. Ebből a célból a szegények azonosítására
és osztályozására, és ezáltal a támogatások hatékony felhasználására egy
osztályozási

eszközt

Kedvezményezettjeinek

használnak,
Információs

a

Szociális

Rendszerét

Programok

(SISBEN).

A

Potenciális
szegénynek

minősülő lakosság a támogatott rendszerű biztosítótársaságokon keresztül juthat
egészségbiztosításhoz. Az összeg alacsonyabb, mint a járulékalapú rendszerben
biztosított összeg, amelyet egyéni alapon, családi fedezettel, a betegség
kockázatát az életciklus szerint mérő táblázatok szerint (gyermekek, férfiak, nők,
idősebb felnőttek) osztanak ki, és földrajzi régiók szerint is differenciált összeg van.

A támogatott rendszerbe sorolt személyek egészségügyi szolgáltatásait egy
összetett rendszerből finanszírozzák, amely többek között különböző állami
forrásokból, például transzferekből, szeszesital- és szerencsejáték-adókból,
valamint a helyi hatóságok saját forrásaiból származik. A járulékfizetési
rendszerből a támogatott rendszerbe történő 1%-os járulékátcsoportosítás szintén
a pénzügyi szolidaritás elemének tekinthető.

A lakosság fizetési képesség szerinti felosztása az egész rendszert áthatja, mivel
meghatározza a szolgáltatások típusait és finanszírozásuk összegét. Ez viszont
reprodukálja a kapitalista társadalom osztálymegosztását azok között, akik
megengedhetik maguknak, hogy fizessenek az egészségbiztosításért, és azok
között, akik nem. Ez utóbbiaknak teljes mértékben bizonyítaniuk kell az állam felé,
hogy eléggé rászorultak és szegények ahhoz, hogy ne fizessenek közvetlenül az
egészségbiztosításért.
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A tőkéhez való hasznos jog és a szociálpolitikák struktúrája lehetővé teszi, hogy
ezeket a besorolásokat megkülönböztetésmentes, semleges és technikai jellegű
gyakorlatnak tekintsük, mivel az ilyen megkülönböztetést csak a rendszer
adminisztratív és pénzügyi szervezése szempontjából veszik figyelembe.
Végül a rendszer előirányozza, hogy azok, akik nem tartoznak a két járulékalapú
vagy támogatott rendszer egyikébe sem, a törvény által meghatározott
eufemizmus szerint "a rendszerhez kapcsolódónak" minősülnek. A tőke hasznos
formái a nyelv stratégiai használatában rejlenek, hogy megváltoztassák egy olyan
kifejezés jelentését, mint a "kapcsolt", hogy meghatározzák azokat, akik a
rendszeren kívül vannak, és bizonytalan garanciát kapnak egészségügyi
szükségleteikre, mivel nem ugyanazok az ellátások vonatkoznak rájuk, mint
azokra, akik a rendszer besorolási rendszereihez tartoznak. E csoport számára az
ellátást állami kórházakban és az állammal szerződésben álló magánkórházakban
fogják biztosítani.
Az 1993. évi 100. törvény határidőt szabott a teljes lakosságnak a két rendszer
valamelyikébe való bevonására. A célt 2000-re kellett volna elérni. Mivel ezt a célt
nem sikerült elérni, az egészségügyi rendszer alapjául szolgáló makrogazdasági
feltételezések hiányában a kormány különböző rendeleteken keresztül a részleges
támogatás egy olyan formáját dolgozta ki, amely a támogatott rendszerre
vonatkozóan alacsonyabb UPC-értéket tartalmazott, és következésképpen a
támogatott rendszerre vonatkozóan is alacsonyabb POS-t, amely már csökkent. A
2007. évi 1122. törvény előírta, hogy az egyetemes lefedettséget a törvény
hatályba lépésétől számított három éven belül el kell érni.

Mindkét rendszer esetében az önrész és a mérsékelt díjak bevezetését az
egészségügyi

szolgáltatások

igénybevételének

racionalizálása

érdekében

tervezték, és azért, hogy az emberek ne tömegesen és ismételten keressék fel az
egészségügyi szolgáltatásokat, hanem csak akkor, amikor egészségügyi ellátásra
van szükség. Ezek egy pénzbeli értékből álltak, amelyet a felhasználó fizetett az
EPS-nek.
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A Nemzeti Társadalombiztosítási Tanács 8. megállapodásának 19. cikke szerint az
önrész és a mérsékelt díjak "az EPS számára szabadon rendelkezésre állnak". A
tőkére vonatkozó haszonélvezeti jog jövedelmet alapoz meg az EPS tőkéje javára,
mivel ezt a kifizetést minden alkalommal meg kell fizetni a biztosítónak, amikor
általános orvosi konzultációt és más egészségügyi szakemberek; szakorvosi
konzultációt;

járóbeteg-gyógyszerkészítést;

klinikai

laboratóriumi

diagnózist,

röntgent, képalkotó és egyéb diagnosztikát; fogászati ellátást; járóbeteg- és
fekvőbeteg-műtéti beavatkozást végeznek.

A 2007. évi 1122. számú törvény az önrészfizetés és a mérsékelt díjak által
jelentett hozzáférési akadályok miatt megszüntette ezeket a legmagasabb
szegénységi szintre soroltak számára, valamint csökkentette a jogosultsági
időszakokat, azaz a rendszerhez való tartozás időtartamának teljesítését az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, különösen a magas
költségekkel rendelkező betegek esetében.

3.4. Az EPS Egészségfejlesztő szervezetek és a
versenymodell szabályozott
Minden egészségügyi rendszerben szükség van egy olyan szervre, amely az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó különböző folyamatok
igazgatásáért és irányításáért felelős. A biztosítás logikája szorosan kapcsolódik
az

1993.

évi

100.

törvény

által

bevezetett

pénzügyi

közvetítéshez,

a

járulékfizetéses rendszerben az egészségfejlesztési társaságokon (EPS), illetve a
támogatott rendszer biztosítótársaságain (ARS) keresztül.

A 2007. évi 1122. törvény egységesítette elnevezésüket, csak a rövidítésüket
módosította, de a szegmentálást és a megkülönböztetést fenntartotta. Ettől a
törvénytől kezdve mindkét rendszer biztosítóit EPS-nek (EPS-S / EPS-C) nevezik.
A tőkéhez való hasznos jog is fetisizált módon működik, ahol az egészségügyi
rendszer

diszkriminációját

elrejtik

és

átfedik

a

biztosítók

nevének

kozmetikázásával, amelyet a legutóbbi reformban ismét használni kívánnak,
mégpedig a következő módon
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ahol

az

EPS-ek

neve

Gestoras

en

Salud-ra

változik.

Az

alábbiakban

részletesebben elemezzük az új egészségügyi rendszer e kulcsfontosságú
szereplőit.

3.4.1. A rendszer felhasználóinak regisztrációs és csatlakozási
funkciói
Az 1993. évi 100. törvény nem tartalmaz fogalmat, és nem határozza meg
pontosan, hogy mi az EPS. A 177. cikk a feladatainak meghatározásával
foglalkozik. Mindenekelőtt meghatározza, hogy a szervezet felelős a tagságért és a
tagvállalatok nyilvántartásba vételéért. Ezeket a feladatokat a csatlakozott személy
és az EPS közötti szerződés útján látják el, amely köteles vezetni ezt a
nyilvántartást. A végrehajthatatlan Egészségügyi Szervezeti Statútum második
címében, amely a rendszer szervezetével, irányításával és hatásköreivel
foglalkozott, az ötödik fejezetben, az Egészségfejlesztő szervezetek című
fejezetben az EPS-ek meghatározását terjesztették elő, és felsoroltak 7 felelős
funkciót, valamint a működésükre vonatkozó egyéb követelményeket28.

Az EPS-ek szerepe csomópontot jelent a rendszeren belül, mivel sokféle
funkciójuk van, és ezek a szereplők a tőkefelhalmozásra vonatkozó saját
szabályaik érvényesítésére irányuló stratégiáiknak köszönhetően. Ezen a ponton
kiemeljük, hogy a tőkéhez való hasznos jog fontos hatalmat ad az EPS-eknek,
mivel a nyilvántartásba vétellel és a csatlakozással kapcsolatos információk az ő
ellenőrzésük alatt állnak. Ez lényeges szempont, mivel az állam szabályozása,
valamint felügyeleti és ellenőrzési funkciói az államnak jelentett információk felett
érvényesülnek.

57. CIKK. MEGHATÁROZÁS. Az egészségfejlesztési szervezetek a Szolidaritási és Garanciaalap
megbízásából a tagszervezetek csatlakozásáért és nyilvántartásba vételéért, valamint a
hozzájárulások beszedéséért felelős szervezetek. Alapvető feladatuk, hogy közvetlenül vagy
közvetve megszervezzék és garantálják a kötelező egészségügyi terv biztosítását a tagszervezetek
számára, valamint hogy a jelen Alapokmányban előírt feltételek mellett a tagszervezetek
hozzájárulásaiból származó bevétel és a rendszer által elismert megfelelő fejkvótaegységek értéke
közötti különbséget, valamint az általuk kifizetett szülési szabadságokat a Szolidaritási és
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Garanciaalapba utalják.
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Bár az állam azért hozta létre az integrált szociális védelmi információs rendszert
(SISPRO), hogy:

"a döntéshozatalhoz szükséges információk megszerzése, feldolgozása és
konszolidálása a szakpolitikai döntéshozatal, a szabályozási felügyelet és a
szolgáltatásirányítás támogatása érdekében minden szinten és az ágazat alapvető
folyamataiban: biztosítás, finanszírozás, kínálat, kereslet és szolgáltatáshasználat"
(http://www.sispro.gov.co).
Az információk feletti ellenőrzés lehetővé tette az EPS-ek számára, hogy
manipulálják az állam szabályozási funkcióit, valamint az ellenőrzés, felügyelet és
ellenőrzés formáit. E tekintetben Bernal és Forero tanulmánya azt jelzi, hogy:
"A kolumbiai egészségügyi rendszert a megfelelő információs rendszerek hiánya
jellemzi, amelyek lehetővé teszik a lakosság egészségi állapotára vonatkozó
naprakész adatokhoz való gyors és könnyű hozzáférést. A meglévő jogi keret
ellenére az ország egészségügyi információs rendszere nem fejlődött a vártnak
megfelelően, és továbbra is szegmentált és minőségi problémákkal küzd" (BernalAcevedo & Forero-Camacho, 2011).
Az egészségügyi rendszer ellenőrzéséhez szükséges információk az államon kívüli
forrásokból származnak, különösen az EPS-ektől, amelyek az összes információ
első számú címzettjei. A CRES által a Köztársaság Kongresszusának benyújtott
jelentésekben azzal érvelnek, hogy nincs állami információs rendszer a HPS
ellenőrzésére, ezért az az egyes szervezetek által birtokolt információktól függ. A
jelenlegi reform azt javasolja, hogy ezeket a funkciókat központosítsák az állam
kezében, ami véleményük szerint lehetővé teszi számukra a hatékony ellenőrzést.

3.4.2. A hozzájárulás beszedése a FOSYGA küldöttségével és a
kompenzációval.
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A Szolidaritási és Garanciaalap FOSYGA az egészségügyi rendszer összes
forrását tartalmazó egységes alap. Az 1993. évi 100. törvény 218. cikke és az
1996. évi 1283. sz. rendelet szerint a FOSYGA az Egészségügyi Minisztériumhoz
tartozó számla, amelyet vagyonkezelői bizottság kezel, jogi személyiség és saját
személyzet nélkül. Ez 4 alszámlából áll: 1) a járulékalapú rendszer belső
kompenzációja;

2) a támogatott

egészségügyi rendszer

szolidaritása;

3)

egészségfejlesztés; 4) katasztrofális kockázatok és közlekedési balesetek (ECAT).

A FOSYGA felhatalmazása alapján az EPS-ek feladata a tagdíjak, azaz az egyén
által az egészségbiztosítás megvásárlásáért fizetett díj beszedése. Ezen
túlmenően azonban az ezeket a pénzeket beszedő EPS-nek "[...] át kell utalnia [...]
a Szolidaritási és Garanciaalapba a tagvállalatok hozzájárulásaiból származó
bevétel és a megfelelő fejkvóta kifizetési egységek értéke közötti különbözetet".
Ez a kompenzációs elem a kötelező egészségügyi terv nyújtásának garantálására
az EPS számára előirányzott finanszírozási rendszerhez kapcsolódik, azaz ahhoz
a

szolgáltatáscsomaghoz,

amelyet

a

személy

a

biztosítási

szerződés

eredményeként kap. A rendszer finanszírozási köre az ellátási tervben szereplő
szolgáltatások (POS) és az EPS által az e szolgáltatáscsomag nyújtásából eredő
kiadások fedezésére kapott források közötti egyensúlyon alapul. A POS gazdasági
költségeinek meghatározására létrehozták a fejkvótafizetési egységet (UPC). Ez
egy olyan érték, amelyet az állam határoz meg, és amelyet az EPS a POS
finanszírozása érdekében elismer.

A szabályozott versenymodell feltételezi, hogy az EPS nem határozza meg az
egészségbiztosítási szerződés díját. Ez az állami szabályozás függvénye, amely a
POS-biztosítás költségeit meghatározó műszaki tanulmányokon alapul, és az EPS
által minden egyes biztosított személy után kapott érték rögzített.

192

Mivel az EPS-ek a FOSYGA megbízásából a járulékok beszedéséért felelősek, de
a biztosítás értékét az állam határozza meg az UPC-n keresztül, az EPS-eknek
kell összevetniük a társaságukhoz tartozó tagok számát az UPC értékével. Ha az
ilyen keresztellenőrzés után kiderül, hogy a gyűjtésük kevesebb pénzt kapott a
POS fedezetre, az EPS ezt a hiányt a FOSYGA-tól a kompenzációs alszámláról
kapja meg. Ha viszont az EPS által beszedett összeg magasabb, akkor ezt a
többletösszeget át kell utalnia a FOSYGA megfelelő alszámlájára.

Ezt a kompenzációs mechanizmust az egészségügyi rendszerben a pénzügyi
szolidaritás egy formájának, az úgynevezett kereszttámogatásnak tekintik. Elvileg
minden EPS ugyanazt az értéket kapja az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásáért, így a verseny nem megy át a biztosítás értékének meghatározásán, és
alacsonyabb beszedés esetén a rendszer felelős azért, hogy az ilyen hiányt az
EPS-nek kompenzálja. Az EPS-ek egyik üzleti forrása a leányvállalataik számának
növelése, mivel ez lehetővé teszi számukra, hogy növeljék az államtól kapott
források összegét, még akkor is, ha bevételeik alacsonyabbak. Következésképpen
a tőkéhez való hasznos jog lehetővé teszi az EPS-ek számára, hogy a
leányvállalataik számának növelésére összpontosítsanak, anélkül, hogy aggódniuk
kellene a szolgáltatási díjak beszedése miatt, mivel az állam lesz az, amely a
hiányzó forrásokat az EPS-ek számára biztosítja.

3.4.3. A kötelező egészségügyi terv rendelkezése POS
Az 1993. évi 100. törvény szerint az EPS-ek második alapvető feladata, hogy
"közvetlenül vagy közvetve megszervezzék és garantálják a kötelező terv
biztosítását a tagvállalatok számára".
A 100/93. sz. törvényben szereplő egyetemes biztosítási modell egy racionális
szereplőre,

az

egészségbiztosítókra

támaszkodik,

akik

az

egészségügyi

szolgáltatások intelligens vásárlói lesznek, és ezért szolgáltatásaikat a tagok
rendelkezésére bocsátják annak érdekében, hogy segítsék őket a hatékony és
tisztességes árakon történő vásárlásban.
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A HPS-nek erre több lehetősége is van, ahol a tőkéhez való hasznos jog is
érvényesül. Az egyik lehetőség a kórházakkal, klinikákkal, egészségügyi
központokkal és más egészségügyi szolgáltatókkal (IPS) való szerződéskötés. A
törvény felhatalmazza az EPS-eket, hogy az egészségügyi kiadásokat különböző
szerződéskötési módokon keresztül racionalizálják, mint például a fejkvóta, a
rögzített globális protokollok vagy költségvetések, az eseményenkénti kifizetések
stb. révén.
Az 1993. évi 100. törvény 179. cikke szerint a szerződéses formák célja a
promóció, a megelőzés és a költségellenőrzés ösztönzése. A tőkéhez való
hasznos

jog

abban

rejlik,

hogy

az

egészségügyi

szolgáltatások

szerződéskötésének és árának meghatározására vonatkozó döntési jogkört az
EPS-ekre ruházzák át, a különböző szerződéses módozatok mellett, amelyek
széles mozgásteret biztosítanak az EPS-eknek.
A másik lehetőség az EPS-ek számára a közvetlen szolgáltatásnyújtás, azaz a
törvény felhatalmazza őket arra, hogy létrehozzák saját egészségügyi szolgáltatói
hálózatukat, az IPS-t. Ezt az elemet az Alkotmánybíróság a 2001. évi C-616. sz.
határozatában

elemezte,

és

megállapította,

hogy

az

egészségügyi

szolgáltatásnyújtás ezen módja összhangban van az Alkotmánnyal. Ezzel
kapcsolatban a Bíróság megállapította:

"A

szabad

vállalkozás

garanciája

megakadályozza,

hogy

az

EPS-eket

akadályozzák vagy megtiltják, hogy közvetlenül egészségügyi szolgáltatásokat
nyújtsanak az IPS-ükön keresztül, mivel ez a gazdasági szabadság része (...) A
kongresszus

olyan

modell

mellett

döntött,

amelyben

ez

a

funkcionális

megkülönböztetés nem akadályozza az integrációs folyamatot, (...) egy olyan
lehetőséget, amelyet a jogalkotó nyitva hagyott, és amely a piaci valóságra reagál,
és amely lehetővé teszi egyes szervezetek számára, hogy racionalizáljanak és
hatékonyabb szolgáltatást nyújtsanak a csatlakozóiknak".
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3.4.4. Az EPS-eket mostantól a egészségügyi biztosítóként határozzák
meg.
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A szabályozás fejlődése és a nyilvános vita folyamatosan napirenden tartja az
EPS-ek egészségügyi rendszerben betöltött szerepéről szóló vitát. Az 1993. évi
100. törvény a rendszer egy sor adminisztratív feladatot bízott rájuk, mint például a
csatlakozás és a járulékok beszedése. Az egészségügyi kiadások racionalizálása
érdekében az EPS-eket azzal a feladattal is megbízta, hogy az "intelligens vásárló"
modell keretében a tagvállalatok igényei szerint nyújtsanak egészségügyi
szolgáltatásokat. Ennek ellenére a gyakorlatban az EPS-ek nagyon kevés ilyen
funkciót láttak el.

Ebben az értelemben a rendszer 2007. évi 1122. törvényben meghatározott
reformja során széles körben megvitatták az EPS-ek szerepét és funkcióját a
rendszerben. A Polo Democrático Alternativo annak idején Luis Carlos
Avellaneda29 és Gloria Inés Ramírez30 szenátorok vezetésével az EPS és az
egészségügyi

rendszerben

betöltött

közvetítő

funkciójuk

megszüntetését

szorgalmazta. 30 Az ellenzéki politikai párt szenátorai szerint az EPS-ek nem
teljesítették a rendeletben rájuk ruházott feladatokat.

A kormány nem támogatta a rendszer strukturális reformját, hanem inkább azt,
hogy a rendszer szerkezetének megőrzése mellett néhány kiigazítást vezessenek
be. Dilian Francisca Toro31 szenátor vezette a modell védelmét. A plenáris viták
során Toro szenátor kifejtette, hogy az EPS-ekkel az a probléma, hogy azok nem
A kolumbiai szabadegyetem jogásza, vezető tisztségeket töltött be a FECODE
nevelőszövetségben; 2002 óta a Köztársaság szenátora a Polo Democrático színeiben
(http://www.congresovisible.org/congresistas/perfil/luis-carlos-avellaneda- tarazona/10/).
30 A Pereirai Műszaki Egyetem fizika és matematika szakán szerzett diplomát. A Nemzeti
Pedagógiai Egyetem szociális fejlesztés és oktatás szakán szerzett mesterdiplomát, valamint a
spanyolországi Toledói Egyetemen a munkajogok garantálásával foglalkozó szakembert. Tanárként
dolgozott állami intézményekben, és tisztségeket töltött be a pedagógusok szakszervezetében, a
FECODE-ban és a Central Unitaria de Trabajadores CUT-ban. A Kolumbiai Kommunista Párt és a
Marcha Patriótica társadalmi és politikai mozgalom tagja. 2006 óta a Köztársaság szenátora a Polo
Democrático (http://www.congresovisible.org/congresistas/perfil/gloria-ines-ramirez- rios/1260/)
színeiben.
31A Libre Egyetem sebésze, belgyógyász és reumatológus szakvizsgával a Rio de Janeiró-i
Szövetségi Egyetemen. Az "egészségügyi bárónő" (Montero, 2010) néven ismert, mert a
Kongresszuson belül és Valle del Cauca régióban erős ellenőrzést gyakorolt az egészségügyi
ágazat felett, jelenleg a Legfelsőbb Bíróság által pénzmosás bűntette miatt kiadott elfogatóparancs
miatt megfosztották szabadságától, miután 20 éve vádolják (León, 2012a).
29
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A biztosítók szerepét betöltötték, ami többek között a kártya hordozhatóságával, a
szolgáltatás folyamatosságával, a beutalásokkal és a gyógyszerekhez való
hozzáféréssel

kapcsolatos

problémákhoz

vezetett.

A

biztosításnak

az

egészségügyi eredmények szempontjából történő értékelésére sem került sor,
mivel az eddigi értékelések csak pénzügyi szempontból történtek.
A szenátor szerint a reformnak előbbre kell vinnie az EPS-ek értékelését az
eredmények alapján, az ellátás minőségének és az egészségnek a mutatói révén.
Javaslata az volt, hogy az EPS-eknek ténylegesen át kellene venniük a biztosítási
feladatokat. Ennek érdekében a törvény vitájában azzal érvelt, hogy az
egészségügyi vállalkozás elképzelését meg kell változtatni, mivel a 100/93-as
törvény modellje egy biztosítási rendszeren alapul.

Az EPS-ek egészségbiztosítási teljesítményének mérésére szolgáló egészségügyi
eredménymutatók kizárják az üzletkötés lehetőségét, és hatékony ellenőrzést
teremtenek az EPS-ek felett. Toro szenátor kifejtette, hogy az Országos
Egészségügyi Főfelügyelőség is közreműködött a javaslatban, és drasztikus
szankciókat írnának elő annak érdekében, hogy az EPS-ek betartsák a törvényt. A
szenátor szerint a rendszer reformja jelentős változást hozna, mivel az EPS-eket
nem csak pénzügyileg, hanem az egészségügyi eredmények szempontjából is
mérnék.

Ebben az értelemben az 1122/07. sz. törvény a Szociális Védelmi Minisztériumra
ruházta az EPS-ek értékelésére vonatkozó szabályozást az egészségügyi
rendszerhez tartozó tagok egészségügy és jólét terén az irányítási és
eredménymutatókon

keresztül.

Ezen

értékelés

alapján

a

minisztériumnak

ösztönzőket kellett volna létrehoznia, vagy megfelelési megállapodásokat kellett
volna megkövetelnie. Ezen túlmenően egy sor szankciót vezettek be az EPS-ek,
az önkormányzatok, a megyék vagy az egészségügyi források kezeléséért felelős
szervezet számára. A törvény azonban nem tett előrelépést ennek a pontnak a
szabályozásában, és az elrendelt értékelés sem történt meg, ami a HPS
mérlegelési jogkörét és politikai hatalmát mutatja az ellenőrzés ezen formáinak
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leküzdésére.
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Az 1122. törvény 14. cikke meghatározta az egészségbiztosítást, amely a
pénzügyi és egészségügyi kockázatkezelésből, a szolgáltatások koordinálásából
áll a hatékony hozzáférés biztosítása érdekében, az egészségügyi szolgáltatások
nyújtásának minőségbiztosításából, valamint a csatlakozó képviseletéből a
szolgáltató és más szereplők előtt, a felhasználó autonómiájának sérelme nélkül.

E pontos meghatározás szerint az EPS az egészségügyi szolgáltatások képviseleti
jogkörét és intelligens vásárlóját szerezte meg: "[a biztosítótól] megköveteli, hogy
vállalja a felhasználó által átruházott kockázatot, és teljesítse a kötelező
egészségügyi tervben meghatározott kötelezettségeket".

Azonban,

ahogy

Jaime

Arias,

a

kolumbiai

Integrált

Orvosi

Társaságok

Szövetségének (ACEMI) jogi képviselője kijelentette, a magán egészségbiztosítók
eddig nem tudták ellátni biztosítási feladataikat, ahogyan azt a Nemzetközi
Biztosítási Konvención kifejtette (Arias, 2013).

A jelenlegi reformban az egészségügyi miniszter az EPS-ek feltételezett
átszervezését javasolta, amelyeket a törvényjavaslat szerint "egészségügyi
menedzsereknek" neveznek majd át, és az egészségügyi eredményeik alapján
értékelik őket. A tőkéhez való hasznos jog abban is megmutatkozik, ahogyan a
már megreformált elemekre reformokat javasolnak.

3.5. A választás szabadsága és az egészségbiztosítási juttatási tervek
A törvényben is többször megismételt alappillér a választás szabadsága32 . Ez
elvként jelenik meg33 , mint az állam felelős funkciója a

32A 2006.

évi 1445. számú állásfoglalás 2006. május 8.
választás. Az Általános Egészségügyi Szociális Biztonsági Rendszer lehetővé teszi az
egészségügyi szolgáltatások kezelését és nyújtását végző különböző szervezetek részvételét az
állam szabályozása és felügyelete alatt, és biztosítja a felhasználók számára az egészségfejlesztő
szervezetek és az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézmények közötti szabad választást,
amikor is
33Szabad
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A szabályozott egészségügyi piac lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy
szabadon választhassa meg, hogy melyik EPS-hez csatlakozik, azaz kössön
egészségbiztosítási

szerződést,

mind

a

járulékalapú,

mind

a

támogatott

rendszerek esetében. A szabályozott egészségügyi piac lehetővé teszi az ügyfél
számára, hogy mind a járulékalapú, mind a támogatott rendszerek esetében
szabadon megválaszthassa, hogy melyik EPS-hez kíván csatlakozni, azaz hogy
egészségbiztosítási szerződést kössön.
Ez az iránymutatás azon a feltételezésen alapul, hogy a racionális szereplőnek
minden információ rendelkezésére áll ahhoz, hogy hatékony döntést hozzon az
egészségbiztosító kiválasztásáról. A jelenlegi egészségügyi rendszer azonban
nem rendelkezik adatbázisokkal vagy megerősített információs rendszerekkel,
amint azt fentebb említettük, mivel a kolumbiai szociális védelmi információs
rendszert a mai napig nem konszolidálták, és nem terjesztik széles körben a
felhasználók körében döntéshozatali célokra. Bár az Alkotmánybíróság elrendelte
az EPS-ek "rangsorának" összeállítását a jogok tiszteletben tartásával; a
felhasználók értékelésével; az egészségügyi ellátás folyamatával és eredményével
kapcsolatban, az első jelentés 2013-ban jelent meg.
E díj befizetéséért a munkavállaló az EPS-től megkapja a hozzájárulást fizető és
családtagjai, akik a hozzájárulás kedvezményezettjei, hovatartozásának kezelését.
Jogosultak arra is, hogy az EPS általános betegség és szülési szabadság miatti
munkaképtelenségre is kiterjedjen. Amikor a szegény népesség csatlakozik az
EPS-hez, jogosultak egy sor ellátásra, de nem jogosultak rokkantsági ellátásra,
mivel ez a népesség nem fizet erre az ellátásra. Az egészségbiztosítás által
nyújtott csomagok vagy tervek a következők:

Ez a szolgáltatások nyújtásának feltételei szerint lehetséges. Az e megbízatást megszegőkre az e
törvény 230. cikkében előírt szankciókat kell alkalmazni. 153. cikk
34 Az 1993. évi 100. törvény 154. CIKKELY Állami beavatkozás. Az állam az e törvényben
szabályozott hatásköri szabályokkal összhangban, a politikai alkotmány 48., 49., 334. és 365-370.
cikkeiben foglalt rendelkezések keretein belül beavatkozik az egészségügyi társadalombiztosítási
közszolgáltatásba. Az ilyen beavatkozás elsősorban a következő célok elérésére irányul: a) Az
Alkotmányban, valamint e törvény 2. és 153. cikkében foglalt elvek betartásának biztosítása;
Az általános egészségbiztosítási rendszer alapvető jellemzői. Az Egészségügyi Szociális Biztosítás
Általános Rendszere a következő jellemzőkkel rendelkezik: (...) g) A rendszer tagjai szabadon
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választják meg az egészségfejlesztő szervezetet, e törvény feltételeinek megfelelően.
Hasonlóképpen, az egészségfejlesztési szervezet által kínált lehetőségeken belül választják ki a
szolgáltatásokat nyújtó intézményeket és/vagy az általa kijelölt vagy alkalmazott szakembereket.
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•

A kötelező egészségbiztosítási terv (POS) a járulékfizetéses rendszerben;

•

A kötelező egészségügyi terv (POS-S) a támogatott rendszerben 70%-ra

csökkent a járulékfizetéses rendszer POS-szolgáltatásaihoz képest;
•

2004-től részleges támogatásokat vezettek be, a támogatott rendszerhez

képest kisebb juttatási tervvel.
•

A T-760/08. sz. ítélet óta a juttatási tervek egységesítése fokozatosan és

differenciáltan történik, kezdve a gyermekekkel.
•

2013-ban az Egészségügyi Minisztérium egységesítette a járulékalapú és a

támogatott rendszerek pénztárát.
A fizetőképes, járulékköteles rendszerben részt vevő személyek további
egészségügyi tervezeteket vásárolhatnak, amelyek önkéntes alapon, a kötelező
csatlakozáshoz képest többletköltségért vehetők igénybe. Alejandro Gaviria
egészségügyi miniszter nyilatkozata szerint a kolumbiai középosztály kellőképpen
növekszik, de nem köt kiegészítő egészségbiztosítást, ezért a reform azt javasolja,
hogy csak ilyen típusú egészségbiztosítást lehessen kötni, anélkül, hogy a
járulékfizetési rendszerhez való kötelező csatlakozást kellene fizetni.

A 2011. évi 1438. törvény egységesítette az önkéntes egészségügyi tervekre
(VHP) vonatkozó rendeletet, amely 4 elemet tartalmaz: 1) Kiegészítő ellátási tervek
(PACS) a betegség kezeléséhez és az egészség helyreállításához nem
nélkülözhetetlen beavatkozások és eljárások összessége a kényelem és luxus
kérdéseit illetően, valamint a POS-ben nem szereplő szolgáltatók hálózata; 2)
előre fizetett gyógyászati tervek, kórházi ellátás előtti ellátás vagy előre fizetett
mentőszolgálat, amelyeket az ilyen szolgáltatások nyújtására kijelölt szervezetek
bocsátanak ki; 3) a Pénzügyi Felügyelet által felügyelt biztosítótársaságok által
kibocsátott biztosítások; 4) egyéb, az illetékes hatóság által engedélyezett tervek.
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A kötelező egészségbiztosítási terv (POS) tartalmazza az egészségbiztosítás által
lefedett események körét, amely a következőkből áll: "megelőző ellátás, orvosisebészeti ellátás és alapvető gyógyszerek" az 1993. évi 100. törvény 156.
cikkének c) pontja szerint. Ez a 100. törvény modelljének központi eleme. A POS
tartalmazza a biztosítótól megvásárolt és a biztosító által a felhasználónak
nyújtandó

szolgáltatások

körét.

Ezért

annak

meghatározása

az

egészségbiztosítási szerződés egyik központi szempontja, mivel a biztosítási
szerződésben foglalt vagy kizárt elemek meghatározzák a hozzájárulás ellenében
nyújtani kívánt egészségügyi szolgáltatások anyagi és konkrét tartalmát. Ebben az
értelemben fontos megvizsgálni a POS szabályozási folyamatát, mivel ez az
egészségügyi perek központi eleme. Ezen túlmenően a szigorú és korlátozott
meghatározás megfelel a tőkéhez való haszonélvezeti jog racionalitásának, amely
a szerződéses érték pontos kiszámítására irányul, amely nagyobb pontossággal
állapíthatja meg a haszonkulcsát.

Az Országos Egészségügyi Társadalombiztosítási Tanács 1994-ben kiadta a 08.
számú

megállapodást,

Társadalombiztosítási

amellyel
Rendszer

elfogadták

az

járulékfizetési

Általános

Egészségügyi

rendszerének

kötelező

egészségügyi tervét. Ez a megállapodás határozta meg az egészségügyi
szolgáltatások POS-be való felvételének vagy kizárásának kritériumait. A cikk
meghatározza, hogy az alapvető kritérium "az erőforrások felhasználásának
legnagyobb

hatékonysága,

a

kívánt

eredmények

tekintetében

nagyobb

hatékonyság, valamint az ország és a gazdaság számára társadalmilag és
gazdaságilag életképes költség mellett". A 6. cikkben megismétli, hogy a
szolgáltatásoknak a következőkhöz kell vezetniük: "a megbetegedések és a
halálozás, a rokkantság vagy korai halálozás miatt elvesztett évek száma, valamint
a költséghatékonyság szempontjából legfontosabb problémák megoldása".

A 7. cikk meghatározza a POS-ból való kifejezett kizárások listáját, azaz azon
orvosi szolgáltatások és eljárások körét, amelyek nem tartoznak a biztosítási árba.
Ahhoz, hogy hozzáférjenek, az egyéneknek külön kellene fizetniük értük. A cikk
meghatározása szerint ezek a szolgáltatások olyanok, amelyek "nem járulnak
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hozzá a betegség diagnosztizálásához, kezeléséhez és rehabilitációjához;
amelyek kozmetikai, esztétikai vagy szumptuárius jellegűnek minősülnek".
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A POS-ben szereplő szolgáltatások tekintetében a 8. cikk kimondja: "Fogadja el a
Tevékenységek, beavatkozások és eljárások kézikönyvét a kötelező egészségügyi
terv szolgáltatásainak komplexitási szintek szerinti nyújtása érdekében". A POS
kidolgozása és értelmezése egy szolgáltatáscsomagban a tevékenységek,
beavatkozások és eljárások explicit listájaként került kialakításra, és ezért minden,
ami nem volt kifejezetten megemlítve, a POS ugyancsak explicit kizárásainak
részét képezte.

A fent említett kézikönyvet a Nemzeti Egészségügyi Tanács egyetértésével egy
másik jogi eszközzel fogadták el: a Juan Luis Londoño de la Cuesta vezette
Egészségügyi Minisztérium 1994. évi 5261. számú határozatával. Ez az
állásfoglalás pontosan meghatározza a POS-t, a kötelező egészségügyi terv
tevékenységeinek,

beavatkozásainak

és

eljárásainak

kézikönyvét.

Ezt

a

kézikönyvet mapiposnak nevezik, amely olyan rendelkezéseket tartalmaz, amelyek
megerősítik azt az érvet, hogy a POS-t a zárványok merev sémájából értik. Az
eszköz 13. cikke a gyógyszerek formulázására és szállítására vonatkozó szabályt
állapítja meg. E tekintetben a rendelet kimondja:

"13. CIKK. A GYÓGYSZEREK FORMULÁZÁSA ÉS KIADÁSA. A
A

vénynek

a

SZEREKVÉNYEK

ÉS

TERÁPIÁK

KÉPZŐKÖNYVÉBEN

engedélyezett gyógyszerekre kell korlátozódnia, amelyek alól semmilyen okból
nem lehet kivételt tenni, kivéve, ha a felhasználó kiegészítő terv részeként
fizeti ki azokat". [Kiemelés hozzáadva]

Ebben az értelemben a felállítás szigorú és pontos, pontos céllal: az egészségügyi
költségek kiszámítása. Ez lehetővé tenné hosszú távú előrejelzések készítését és
az egészségügyi kiadások alakulásának meghatározását. A POS részét képező
szolgáltatások

körének

nagyobb

pontossága

azonban

lehetővé

teszi

az

egészségügyi tőke számára, hogy az egészséghez való jog e szigorú
meghatározásai szerint határozza meg felhalmozási és költségkorlátozási
stratégiáit. Egyes orvosok ellenzik ezt a logikát,
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mivel az egészség véletlenszerű és kiszámíthatatlan természete nem mérhető
vagy kimeríthető a gazdasági számításokban, amelyek már nem is a
költséghatékonyság,

hanem

a

költség-nyereségesség

logikájára

reagálnak

(Mooney, 2012).

Ezt a megállapodást a POS-t és annak tartalmát szabályozó rendeletek
robbanásszerű megjelenése követte, a kizárások és kizárások tekintetében. 1994.
augusztus 5-én César Gaviria Trujillo elnök és egészségügyi minisztere, Juan Luis
Londoño de la Cuesta kiadta az 1938. számú rendeletet, amely "a Nemzeti
Társadalombiztosítási Egészségügyi Rendszerben az ellátási tervet szabályozza,
összhangban az 1994. évi 008. számú megállapodásban foglalt Nemzeti
Társadalombiztosítási

Egészségügyi

Tanács

ajánlásaival".

A

45.

cikk

meghatározza a "gyógyszerek és terápiák kézikönyvét", amely a gyógyszerek
nómenklatúra és név szerinti listáját dolgozta ki, ami ismét megerősíti a POS
taxatív és szó szerinti értelmezését, mint az egészségügyi szolgáltatások pontos
listáját.
Az egészségügyről szóló törvény, amelyet Manuel José Cepeda volt alkotmánybíró
tanácsolt, és amelyet jelenleg az Alkotmánybíróság vizsgál, mielőtt az elnök
jóváhagyná, az egészségügyi rendszernek ezt a konkrét pontját járja körül,
amelyet az alkotmányos dogma nyelvén fogalmaznak meg. Ebben az értelemben
a törvény szabályozza és pontosan meghatározza az egészséghez való jog
alapvető magját. Értelmezésében ez az állam által garantálandó szolgáltatások
listájára

redukálódik.

Ugyanakkor

azonban

meghatározza

a

kizárások,

szolgáltatások és eljárások kifejezett listáját, amelyek kívül esnek az alapvető jog
lényegi magján, ami ezért felhatalmazza az államot arra, hogy ne garantálja az
alapvető mag körén túlmutató szolgáltatások ezen körét. Az államot felmentik a
garanciális és védelmi kötelezettsége alól, ezért ezeket a szolgáltatásokat
magáncélúan kell nyújtani.

3.6. Az állam szerepe a egészségügyi rendszerben
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Az állam fő feladata a piac szabályozása, valamint a piac megfelelő működésének
biztosítása érdekében végzett ellenőrzés, felügyelet és felügyelet gyakorlása. Az
Egészségügyi Minisztérium részt vesz ezekben a feladatokban. Juan Manuel
Santos kormánya (2012-2014) alatt a 2011. évi 1444. törvény szétválasztotta az
Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztériumot a Munkaügyi Minisztériumtól,
amelyet Álvaro Uribe (2002-2010) alatt összevontak. A 2011. évi 4107. sz. rendelet
"az

Egészségügyi

és

Szociális

Védelmi

Minisztérium

célkitűzéseinek

és

struktúrájának meghatározásáról, valamint az Egészségügyi és Szociális Védelmi
Igazgatási Szektor integrálásáról" 2. cikke 37 funkciót sorolt fel, amelyeken
keresztül az egészségügyi tárca felelős az egészségügyi rendszer irányításáért.

A pénzügyi szempontok a FOSYGA hatáskörébe tartoznak. Az 1993. évi 100.
törvény 218. cikke és az 1996. évi 1283. sz. rendelet létrehozza a Szolidaritási és
Garanciaalapot (FOSYGA), amely az Egészségügyi Minisztériumhoz tartozó
számlaként központosítja az összes egészségügyi forrást, és felelős az EPS-ekkel
folytatott kompenzációs folyamatokért. A 2011. évi 1438. törvény bevezette a
szolgáltatóknak,

valamint

a

területi

egységeknek

a

közkórházi

hálózat

fenntartására irányuló "közvetlen átutalásokat" és az ellátási támogatás 10%-os
százalékos arányát. Ezzel a módozattal az volt a cél, hogy az állam közvetlenül
juttasson gazdasági forrásokat az integrált szociális biztonsági rendszereknek,
anélkül, hogy az EPS-ek pénzügyi közvetítésére lenne szükség.

Az 1993. évi 100. törvény által létrehozott és az Egészségügyi Minisztériumhoz
tartozó Nemzeti Egészségügyi Társadalombiztosítási Tanács (CNSSS) feladata
volt,

hogy

az

egészségügyi

egészségügyben
rendszer

irányának

érintett
és

összes

szereplőt

fejlesztésének

összefogja

központi

az

elemeinek

meghatározása érdekében.
A 2007. évi 1122. számú törvényről szóló viták során azzal érveltek, hogy a
Nemzeti Társadalombiztosítási Tanács összetétele és az ellentétes érdekek miatt
túlzott korlátokat szabott feladatainak ellátásában,
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Ez azt eredményezte, hogy az egyes szereplők igényeire koncentráltak, akik részt
vesznek egy ilyen térben, és nem az egészségügyi rendszer egészére.

Helyette az Egészségügyi Szabályozó Bizottság (CRES) létrehozását javasolták a
CNSSS helyett. Az 1122. számú törvénnyel az egészségügyi rendszer
szabályozása a CRES-re maradt, a CNSSS pedig tanácsadó testületté alakult át.
Az 1122. számú törvényről szóló vita során megismételték, hogy szükség van egy
technikai testületre, amelynek összetétele a terület szakértőiből állna.

A Polo Democrático Alternativo benyújtotta a CRES létrehozására vonatkozó
pótjavaslatát. Gloria Inés Ramírez szenátor és Luis Carlos Avellaneda szenátor
felszólalásában kifogásolta a cikket azzal az indokkal, hogy az figyelmen kívül
hagyja a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet szerződéseit, mivel kizárja a
felhasználók és a munkavállalók részvételét, akiknek nincs helyük a CRES-ben.
Kifogásolták továbbá egy olyan technikai szerv létrehozását, amely megismétli a
központosított elnöki modellt, és amely bővelkedik a minisztérium, a CRES és a
CNSSS közötti funkciózavarban.

A 2007. évi 1122. törvény 3. cikke létrehozta az Egészségügyi Szabályozó
Bizottságot (CRES), mint a Szociális Védelmi Minisztériumhoz tartozó, jogi
személyiséggel, igazgatási, technikai és vagyoni autonómiával rendelkező
különleges közigazgatási egységet. A bizottság a szociális védelemért felelős
miniszterből, aki egyben az elnöki tisztet is betöltené, a Pénzügyi és Állami
Hitelügyi Minisztériumból, valamint öt szakértői biztosból állna.
A törvény azt is előírta, hogy a szakértői biztosokat a köztársasági elnök nevezi ki.
A kinevezésre a különböző szervezetek által küldött három jelöltből álló szűkített
lista alapján kerülne sor. A szabály általánosságban felsorolja a jelölő
szervezeteket:

"Egyetemek,

Egészségügyi

Kutatóközpontok,

Egészségügyi

Gazdasági Kutatóközpontok, Egészségügyi Szakemberek Egyesületei és a
felhasználók megfelelően szervezett egyesületei".
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Érdemes megjegyezni, hogy ez a lista nem tartalmazza az egészségfejlesztő
cégeket, az egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó intézményeket, illetve a
gyógyszergyártókat és -forgalmazókat. Az 1122/2007. sz. törvény 5. cikkének (1)
bekezdése még a kizárások és összeférhetetlenségek rendszerét is létrehozza,
amely megtiltja olyan biztosok jelölését, akik szerződéses kapcsolatban állnak e
társaságok bármelyikével, vagy akiknek családtagjai e társaságok törvényes
képviselői, részvényesei vagy tulajdonosai.
A 2008. évi 2277. sz. rendelet szabályozta a szakértői biztosok CRES-hez történő
kijelölésének folyamatát. A 3. cikk meghatározta azokat a jellemzőket, amelyeket
az 1122/07-es törvényben felsorolt szervezeteknek és szervezeteknek igazolniuk
kellett ahhoz, hogy a Szociális Védelmi Minisztérium nyilvántartásba vegye őket,
és javaslatot tegyenek a biztosok listájára. A követelmények között szerepelt: "c) A
társult tagok reprezentatív száma az általuk képviselt ágazat méretének
megfelelően, a Szociális Védelmi Minisztérium által e célra meghatározottak
szerint;". Ezt a bekezdést a 2008. évi 2571. sz. határozat szabályozta. Ez az
állásfoglalás meghatározta azokat a kritériumokat, amelyeknek a szűkített listákat
benyújtó szervezeteknek meg kellett felelniük. A 2. szakasz a következőket írta
elő: "A termelői céheket és a gazdasági ágazatokat annak az ágazatnak és/vagy
alágazatnak a szervezete képviseli, amely az általa képviselt céhen vagy ágazaton
belül a legtöbb tagot akkreditálja".
Röviden, a tőkéhez való jog szabályozása teret nyitott az egészségügybe
befektető gazdasági ágazatok számára, hogy saját megbízottaikat is bevonják, és
hogy a CRES-ből több, a tőkéhez hasznos szabályt hozhassanak létre. A konkrét
normák

szabályozási

folyamatának

eredményeként

a

norma

célja,

az

egészségügyi piac szabályozására irányuló célt aláásták.

A 2011. évi 1438. törvény 145. cikke kifejezetten hatályon kívül helyezte a Nemzeti
Egészségügyi Szociális Biztonsági Tanács tanácsadói feladatait. Végül a 2012. évi
2560. sz. rendelet elrendelte a Szociális Bizottság megszüntetését.

209

Egészségügyi Szabályozás (CRES), annak felszámolása és feladatainak átadása
az Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztériumnak. Ez mutatja a tőkéhez való
jog rugalmas és porózus jellegét, amelyet nem merev és formális struktúrák
irányítanak, hanem mindenféle érdekre reagál a fejlődése során. Ebben az
esetben egy intézmény rendelet útján történő hatályon kívül helyezése, a
Köztársasági Kongresszusban folytatott vita nélkül, amely az 1122/07-es
törvényben létrehozta a CRES-t, mint egészségügyi szabályozó szervet.
A vizsgálat, felügyelet és ellenőrzés feladatait az Országos Egészségügyi
Főfelügyelőségre ruházták. Ennek az intézménynek a jogelődje az 1977. évi 1650.
és 1700. számú törvényerejű rendeletek által létrehozott Egészségbiztosítási
Főfelügyelet. Az 1988. évi 776. sz. rendelet szabályozta, az 1989. évi 15. sz.
törvény pedig Nemzeti Egészségügyi Főfelügyeletre változtatta a nevét. Az 1990.
évi 10. törvény integrálta ezt a szervezetet a Nemzeti Egészségügyi Rendszerbe,
és megerősítette azt, tekintettel a rendszerben e szervezethez rendelt funkciókra.
Az 1993. évi 100. törvény szabályozta ezt az intézményt is, hogy ellenőrzési és
felügyeleti feladatait a szabályozott hatáskörök új rendszerébe illessze. A 2007. évi
1122. törvény létrehozta a felügyeleti, felügyeleti és ellenőrzési rendszert, amely
kibővítette az intézmény feladatkörét, és még joghatósági elemeket is tartalmazott.
A 2011. évi 1438. törvény és a jelenlegi reform azon alapul, hogy a rendszer ezen
elemét meg kell erősíteni, tekintettel az ellenőrzés és felügyelet hiányára. A
legutóbbi reformtervezet szerint továbbá a Főfelügyelőséget decentralizálni kell.
Ugyanezek az érvek azonban már az 1990. évi 10. törvény és az azt követő
reformok vitáiban is megjelentek.
Az

Országos

Egészségügyi

Főfelügyelőségnek

felügyeleti,

felügyeleti

és

ellenőrzési feladatokat kell ellátnia azon vállalatok vagy szervezetek felett, amelyek
az egészségügyi szolgáltatásokra szánt közforrásokkal gazdálkodnak. SOAT;
EPS;
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IPS; Cajas de Compensación Familiar, alapok, szociális jóléti szervezetek,
kihasználják vagy kezelik a lottó, szeszesital, fosyga, hozzájáruló munkáltatók
monopóliumát.

Egyetértünk azonban a Procuraduría General de la Nación jelentésének
következtetéseivel, amely szerint: "Az [IVC vizsgálati, felügyeleti és ellenőrzési
alrendszer] megerősítésére tett erőfeszítések és a végrehajtott kiigazítások
ellenére a vizsgálati, felügyeleti és ellenőrzési feladatok továbbra is széttagoltak,
széttagoltak és szétszórtak, így a rendszer még a saját gazdasági logikájában is
komoly gyakorlati korlátokkal rendelkezik" (Procuraduría General de la Nación,
ACCD, & DeJusticia, 2008).
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IV. fejezet Az egészségügyi rendszerben gyakorolt hasznos tőkéhez való jog
Kolumbia
A

tőke

számára

hasznos

jog

konfigurációjának

másik

formája

abban

konkretizálódik, ahogyan azt jogi formáiban gyakorolják, értelmezik, használják és
visszaélnek vele, ami megmutatja, hogyan manipulálják a jogi formákat a tőke
javára, ahol a feltételezett semlegességet és a közérdeket alárendelik a
felhalmozás, a tőke áramlásának és reprodukciójának imperatívuszának. Ebben a
fejezetben a jognak ezt a másik, a tőke számára hasznos formáját ismertetjük az
egészségügyi rendszer fejlesztése során.

1. Az egészségügyi szolgáltatások értékesítésére és megvásárlására
vonatkozó stratégiák a pénzügyi nyereségességen alapulnak.
Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának új szervezeti rendszere elmélyíti az
egészség árucikké válásának logikáját. Remélhetőleg az állam irányítása alatt a
piaci hiányosságokat korrigálni fogják, és a támogatások lehetővé teszik a
szegények számára a rendszerbe való belépést a szociális kockázatkezelés mint
az egészségügyi rendszer működésének alapvető elemének megvalósítása révén.
A versenyszabályozás elméleti feltételezését azonban a tőkéhez való hasznos jog
gyakorlata aláássa. Itt a különböző szereplők a tőke számára hasznos jogi
formulákat használják ki a magánprofit érdekében.
A következőkben a rendszer szereplőinek elemzését végezzük el annak
érdekében, hogy nyomon kövessük azokat a stratégiákat és mechanizmusokat,
amelyeket mindegyikük - különböző sikerrel - megpróbál érvényesíteni a tőke
számára hasznos saját jogának, a felhalmozás saját szabályainak megszilárdítása
érdekében, amelyek a jogi jog értelmezésén vagy félremagyarázásán és
alkalmazkodásán alapulnak. Minden szereplő összetett viszonyban áll az állam
által előírt joggal. Néha az állami szabályozás akadályokat gördít a tőke végtelen
felhalmozásának útjába, ezért a szereplők saját törvényt alkotnak, hogy leküzdjék
ezeket az akadályokat, és szabályokat hozzanak létre és alkalmazzanak a
felhalmozásukhoz.
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De azt is megmutatja, hogy az állam hogyan hoz létre a tőke számára hasznos
törvényt, amely a törvény értelmezésén alapuló, a törvény betűje által védett és
fenntartott "legális korrupció" formáit generálja, amint azt Jorge Enrique Robledo
szenátor36 a korrupció elleni küzdelemről szóló fórumon elítélte (J. E. Robledo,
2011).

2. Az állami monopólium megsemmisítéséhez és a
magánoligopólium megszilárdulásához vezető út
Az egészségbiztosítók és szolgáltatók új piaci versenyrendszere megkövetelte az
állami

monopóliummal

való

szakítást,

és

annak

felváltását

egy

magánoligopóliummal. Az 1993. évi 100. törvény modelljének végrehajtása
megkövetelte, hogy a Szociális Biztonsági Intézetet (ISS), amely vertikálisan
integrált volt azáltal, hogy egyesítette a csatlakozási, az igazgatási és az
egészségügyi szolgáltatások nyújtásának funkcióit, szétválasszák, és pontosan
elválasszák az összes igazgatási folyamatot az egészségügyi szolgáltatások
közvetlen nyújtásához kapcsolódó folyamatoktól. Ez a folyamat mélyreható
változásokat és átalakításokat jelentett az intézmény struktúrájában, ami némi
politikai ellenállásba ütközött, különösen az Ernesto Samper elnöksége (19941998) alatti első egészségügyi miniszter, az orvos Alonso Gómez részéről.

Gómez miniszter kormánya valójában késleltette az új modell végrehajtásához
szükséges intézményi átalakításokat. Az ország legfontosabb közegészségügyi
intézményének, a San Juan de Dios Kórháznak a munkavállalói szervezeteivel
kapcsolatban a miniszter olyan politikai menetrendet állított fel, amely nem felelt
meg a 100. törvény modelljének.

36

Az Universidad de los Andes építészmérnöke, a Movimiento Obrero Independiente y
Revolucionario MOIR harcosa, az Universidad Nacional de Colombia egyetemi tanára, és több
könyvet is publikált az ország társadalmi, politikai és gazdaságtörténetéről. 2002 óta a Köztársaság
szenátora a Polo Democrático (Deslinde) színeiben.
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a járulékalapú és a támogatott rendszerek közötti ellátások, valamint a klinikák és
kórházak állami hálózatának megerősítése (G. M. M. Uribe, 2009, 163-165. o.).

Alonso Gómez miniszter hivatali ideje azonban rövid volt, és helyére Augusto
Galán Sarmiento került, aki szintén orvos volt és támogatta a reformot.
Kormányzása alatt előrelépés történt a 100. törvény végrehajtásában azáltal, hogy
jóváhagyták a járulékköteles és támogatott rendszer első EPS-eit, amelyek az
előre fizetett gyógyszerekből és a pénzügyi intézményekből érkeztek. Az Ernesto
Samper elnökválasztási kampányának (1994-1998) a Cali-kartell által történő
finanszírozásával kapcsolatos botrány közepette Galán miniszter etikai okokkal
érvelt a tárcától való távozása mellett. Őt María Teresa Forero de Saade váltotta
fel, aki az Acemi igazgatója volt, egy olyan intézményé, amely akkoriban az előre
fizetett gyógyszerekkel foglalkozó cégeket társította, és az ő irányítása alatt döntő
előrelépést tett a törvény végrehajtásában, a magánérdekeket az államtól
függetlenítve (G. M. M. Uribe, 2009, 167. o.).

A társadalombiztosítást úgy alakították át, hogy az a magánbiztosítókkal
versenyezzen. A legfontosabb stratégia a közigazgatás szolgáltatási funkciójának
kiszervezése volt, amelyet a 2003. évi 1750. sz. rendelet hajtott végre. Létrejött az
EPS - Instituto del Seguro Social (ISS), amely mind a járulékalapú, mind a
támogatott rendszerben működik. Az ISS részét képező klinikák és kórházak állami
szociális vállalkozásokká37 váltak,

37 5. cikk.

Székhely. Az e rendeletben meghatározott állami szociális vállalkozások székhelye a
következő:
1. Empresa Social del Estado Rafael Uribe Uribe, Medellín városában.
2. Az Empresa Social del Estado José Prudencio Padilla, Barranquilla városában.
3. Empresa Social del Estado Antonio Nariño, Santiago de Cali városában.
4. Az Empresa Social del Estado Luis Carlos Galán Sarmiento, Bogotá D. C. városában.
5. Az Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta, Bogotá városában, D. C.
6. Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta városában.
7. Az Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, Pereira városában.
5. Az Empresa Social del Estado Policarpa Salavarrieta, Bogotá városában, D. C.
6. Empresa Social del Estado Francisco de Paula Santander, San José de Cúcuta városában.
7. Az Empresa Social del Estado Rita Arango Álvarez del Pino, Pereira városában.
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ESCO-k, amelyeknek szintén versenyezniük kellett a magán egészségügyi
szolgáltatókkal. Más esetekben pénzügyi fenntarthatatlanságuk miatt felszámolták
őket, és a magánszektor vette át őket.

Az 1993. évi 100. törvény végrehajtása mind az egészségügy, mind a nyugdíjak
területén

agresszív

reklámkampány

révén

történt,

amely

kihasználta

a

magánszektornak az állami szektor feletti hegemóniája történelmi pillanatát, hogy
előmozdítsa ezen intézmények megsemmisítését és a magánnyugdíjpénztárak,
valamint az egészségbiztosító társaságok felemelkedését.
Eközben az ország magán EPS-ei jelentős tőkefelhalmozási különbözetet
jelentettek. A Saludcoop, a Susalud és a Salud Colmena bekerült a 25 legnagyobb
haszonkulccsal rendelkező nemzeti vállalat csoportjába, nyereségük az 1997.
júniusi 1,549 milliós működési nyereségről 1998-ban 6,919 millióra nőtt (Kolumbia,
1999).
Az ISS kiszámított tönkretételével egy időben az egészségbiztosítási üzletágat a
részvényesek számára jelentős pénzügyi többlettel támogatták. Az EPS-ek
exponenciális növekedésének egy része az állami és a magántulajdonú tagság
arányának változásából adódott. 1996-ig az állami EPS-ek az összes leányvállalat
62%-át, a magán EPS-ek pedig 38%-át tették ki. 2003-ra ez az arány megfordult: a
leányvállalatok mintegy 75%-a volt a magán- és csak 25%-a az állami
részvénytársaságokban (Arroyave, 2005).

Ugyanakkor az ISS-t 1998-ban a Nemzeti Egészségügyi Felügyelet (SNS)
szankcionálta a forrásokkal való rossz gazdálkodás és a szolgáltatások nyújtása
miatt. Ez a szankció az ISS-hez való csatlakozás befagyasztását jelentette az
intézményi kiigazításig. A magánbiztosítók kihasználták ezt a tényt, hogy
megerősítsék tagságukat, és így több forrást vonjanak ki az egészségügyi
rendszerből (Kolumbia, 1999).
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Az EPS-ek a kapcsolt vállalkozásaik hátrányos kiválasztása révén kezdték
kialakítani a tőkére vonatkozó hasznos formáikat, korlátozva az 1993. évi 100.
törvényben előírt választási szabadságot. Például a magas költségű betegségek
(rák, AIDS, vesebetegségek és mások) 80%-a az ISS-re maradt, mert az EPS
elutasította az ilyen típusú betegeket, például az orvosi dokumentáció átadásának
nehézségeire, a már meglévő betegségekre stb. hivatkozva, ami az intézet
fenntarthatósága szempontjából nagyobb pénzügyi nehézségeket okozott (G. M.
M. Uribe, 2009).

A kormányokkal szemben álló Polo Democrático Alternativo elnöke, Carlos Gaviria
Díaz38 ellenezte a társadalombiztosítási rendszer felszámolásának szisztematikus
politikáját és az elsorvasztási stratégiát. A szenátor szerint az állam elmulasztotta
befizetni az ISS finanszírozására törvényben meghatározott hozzájárulásokat.
Ezzel kapcsolatban Gaviria Díaz jelezte: "Az ISS működéséhez a kezdetektől
fogva meghatározott állami hozzájárulást soha nem fizették ki: 2001-ben a
Pénzügyminisztérium és az ISS dolgozóinak szakszervezete 58,8 milliárd dollárra
becsülte az adósságot. Hasonlóképpen, soha nem fejlesztették ki azt az
információs rendszert, amely egyértelműen azonosítaná a leányvállalatokat és
megkapná a megfelelő fejkvótákat a FOSYGA kompenzációs számlájáról, annak
ellenére, hogy erre a célra elkülönítettek egy költségvetést" (Gaviria, 2007).
2001-ben tizennégy EPS és előre fizetett gyógyszeripari egység tartozott a 300
legnagyobb kolumbiai vállalat közé. 2002-re a rangsor tizennyolcra bővült: "több
mint 4,6 billió peso árbevételükkel ezek a vállalatok 12,84%-kal (reálértéken)
meghaladták a 2001-es árbevételt" (Peláez, 2002). A szociális védelemért felelős
minisztérium elismerte, hogy a magán EPS-ek a felhasználók 72,6%-át ellenőrzik,
és oligopolhelyzetben vannak az egészségügyi szolgáltatások terén (G. M. M. M.
Uribe, 2009).
38 Az Antioquiai

Egyetem jogásza és az Antioquiai Egyetem egyetemi tanára. 1993 és 2001 között az
Alkotmánybíróság bírája, 2002 és 2006 között pedig a Köztársaság szenátora volt. 2006-ban a Polo
Democrático jelöltje a köztársasági elnöki tisztségre.
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A medellíni számvevőszék szerint, amely 2000 és 2009 között elemezte az EPSek pénzügyi teljesítményét, hat juttatási tervkezelőnek sikerült a 100 legnagyobb
kolumbiai vállalat közé kerülnie, köztük a Saludcoop, a Coomeva, a Salud Total, a
Famisanar, a Susalud és az EPS Sánitas, amelyek az egészségügyi üzletág 72%át teszik ki. A jelentés szerint:
"Az ország 100 legnagyobb vállalatának részét képező egészségügyi szektor
vállalatainak pénzügyi és gazdasági gazdálkodása az elemzés minden évében
meglepő eredményeket mutat, az értékesítés (üzletvezetés), az eszközök (a
beruházások erősödése és a magasabb értékesítés, bár részletekben) és a saját
tőke

(a

jövedelmezőség-nyereségesség-vagyon

sorrendjének

induktora)

növekedésével, azaz az üzleti tevékenység növekedett, és a tulajdonosok nagyobb
arányban vesznek részt a tőkeköltségek finanszírozásában (adóssághányad és
pénzügyi fizetőképesség)" (Comptroller Medellin, 2011, 267. o.).
Ezzel kapcsolatban az Ellenőrzési jelentés a következőket állapítja meg:
"Összefoglalva, az egészségbiztosítási üzletág üzleti irányítása - anélkül, hogy
figyelembe vennénk a társult vállalkozások által konszolidált, a vállalati stratégiák
végrehajtása során a növekedés, a nyereségesség és a túlélés alapvető szervezeti
céljainak elérésére irányuló törekvés során mért pénzügyi teljesítményt megvalósult, és több mint megvalósult, amint azt a 2000-2009 közötti évtizedben
az értékesítés állandó növekedése bizonyítja, amely meghaladja a GDP, a
foglalkoztatás és az infláció makrogazdasági változókat" (Comptroller's Office
Medellín, 2011, 226. o.).
Az EPS-ek növekedése annak a hasznos tőkéhez való jognak is köszönhető,
amely lehetővé tette ezen egészségügyi oligopóliumok konszolidációját a vertikális
integráció alakzatán keresztül. Az 1993. évi 100. törvény értelmében az EPS-ek
felelősek a tagszervezeteiknek nyújtott egészségügyi szolgáltatásokért. A törvény
azonban megköveteli a források kezelésével kapcsolatos feladatok szétválasztását
a következőkkel kapcsolatos feladatoktól
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Az EPS-ek úgy értelmezték az 1993. évi 100. törvény 177. cikkét, amely
meghatározta az egészségfejlesztési szervezeteket, hogy leküzdjék ezt az
akadályt a felhalmozási folyamatuk előtt. Az EPS-ek azonban úgy értelmezték az
1993. évi 100. törvény 177. cikkét, amely meghatározta az egészségfejlesztési
szervezeteket, hogy leküzdjék ezt az akadályt a felhalmozási folyamatuk előtt. Ez a
cikk kimondta, hogy az EPS-ek egyik alapvető feladata: "[...] közvetlenül vagy
közvetve megszervezni és garantálni a tagok számára a kötelező egészségügyi
terv nyújtását [...]" [kiemelés hozzáadva]. E normatív kijelentés alapján az EPS-ek
egyfajta értelmezést dolgoztak ki a tőkéhez való hasznos joguk érvényesítésére,
mivel a norma felhatalmazta őket az egészségügyi szolgáltatások közvetlen
nyújtására, az egészségügyi vertikális integráció irányába, amely a költségek
csökkentése révén, a szolgáltatás minőségének rovására történő bevételszerzésre
irányul (Castaño, 2004). Ezt az értelmezést az Alkotmánybíróság (C-616/01
határozat) támogatta, és úgy találta, hogy az 1991-es politikai alkotmány által
garantált vállalkozás szabadsága és a szabad verseny védi.
Ez a szervezeti forma lehetővé tette az EPS-ek számára a működési költségek
csökkentését, a verseny kiiktatását és a költségcsökkentés szigorú formáinak
kialakítását.

Ebben

a

modellben

az

állam

arra

korlátozódott,

hogy

a

magánbiztosítók javára garantálja a piacbővülés feltételeit (Castaño, 2004; J. H.
Restrepo, Lopera és Rodríguez, 2007; G. M. M. Uribe, 2009). A legtöbb magánEPS elkezdte kiépíteni saját egészségügyi szolgáltatói hálózatát, az egészségügyi
szolgáltatások konglomerátumát alkotva, ami a vertikális integráció látható formája.
Voltak azonban a vertikális integrációnak más, kifinomultabb formái is, amelyeket
láthatatlannak nevezhetünk, mivel működésüket a leányvállalataik számára nyújtott
egészségügyi szolgáltatások kizárólagosságára vonatkozó, törvény által védett
szerződéses kapcsolatok rejtették el.
3. HPS az elmélettől a gyakorlatig
Az EPS mint nyereséges vállalkozás növekedése ellentétben áll a "strukturált
pluralizmus" modelljével és a rendszer szerkezetével, mivel az EPS által kapott
forrásokat az EPS egészének finanszírozására kell fordítani.
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kizárólag egészségügyi szolgáltatások, anélkül, hogy a törvény lehetővé tenné a
tőkefelhalmozáshoz szükséges jövedelem beszedését. A jogrendszer olyan
normatív megállapítást tett, amely nem enged értelmezési mozgásteret e
kérdésben. Mind a bírák, mind a felügyeleti szervek viszont pontos értelmezést
alakítottak ki. Az 1993. évi 100. törvény 182. cikke, amely meghatározza az EPSek bevételeit, kimondja, hogy "az egészségfejlesztési szervezetek által beszedett
hozzájárulások az Általános Egészségügyi Szociális Biztonsági Rendszerhez
tartoznak". A kizárólagos és kizárólagos tulajdonjog szempontjából ezek a
parafiskális

és

állami

pénzek

kizárólag

az

egészségügyi

szolgáltatások

finanszírozására szolgálnak, de az általunk most ismertetendő gyakorlatban ez a
feltételezés teljesen meghiúsul.

Az egészségügyi finanszírozás gazdasági forrásait támogató jogi koncepció a
parafiskalitás. Az Alkotmánybíróság részletesen jellemezte ezt a jogi fogalmat,
meghatározva annak fogalmát és hatályát. E tekintetben rámutatott, hogy:

"A társadalombiztosítási egészségügyi hozzájárulás az állam költségvetési
szuverenitásának eredménye. Kötelező jelleggel vetik ki egy meghatározott
csoportra, amelynek érdekeit vagy egészségügyi szükségleteit a beszedett
forrásokból elégítik ki. Az e hozzájárulás révén összegyűjtött források nem
duzzasztják a nemzeti költségvetés kasszáját, mivel külön előirányzattal
rendelkeznek, és mind az állami szervek, mind a magánjogi személyek
ellenőrizhetik és kezelhetik azokat". (1997. évi C-577. sz. ítélet, Eduardo Cifuentes
Muñoz bíró). A doktrína többek között az 1997. évi SU-480, az 1999. évi T-569 és
a 2001. évi C-821 sz. ítéletekben megismétlődött.
Ezt a koncepciót az Államtanács 2012. május 22-i ítéletében megerősítette,
amelyben

a

parafiskalitással

társadalombiztosítási

rendszer

kapcsolatban
rendszerből,

megállapította,
sem

a

hogy

törvényes

"sem

a

számviteli

rendszerből nem lehet levezetni, hogy a parafiskális források terhére olyan
tartalékként lehet vagy kell elszámolni, amelyik
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a méltányosság növelése, mivel ez nem illeszkedik az egészségügyi ellátás
költségkoncepciójába az igazgatási komponensben.
A Köztársasági Számvevőszék Hivatala, különösen Sandra Morelli Rico39
költségvetési

ellenőrzésének

időszakában,

elítélte

és

lépéseket

tett

az

egészségügyi források parafiskális jellegének végső következményei érdekében.
Még az értelmezése is a legszigorúbb volt, a közegészségügyi szolgáltatás
alapvető jellegét tekintve. Ezzel kapcsolatban rámutatott, hogy: "Egyértelmű, hogy
az orvosi berendezésekbe, az infrastruktúrába, a kamatfizetésekbe és egyebekbe
történő beruházásokat nem lehet a UPC forrásaiból, az önrészekből vagy
mindazokból, amelyek a parafiskális forrásokat alkotják" (Morelli, 2012).
Az EPS-ek nem tudják ellenőrizni a szolgáltatások fedezetére fizetett díj értékét, az
úgynevezett UPC-t, ez az állam feladata. A szabályozók által meghatározott díj
mellett a biztosítók nem versenyeznek az árral, és a jövedelmük sem változik,
mivel a díj fix, és az állam kompenzálja őket, ha alacsonyabb értéket kapnak. Nem
határozzák meg a biztosítás által fedezett ellátások körét, a POS-t sem, amelyet
szintén az állam határoz meg. Ugyanakkor elvileg nem választhatják meg a társult
vállalkozásaikat, mivel a rendszer a felhasználó szabad választásán alapul a
konkurens biztosítótársaságok sokasága közül.
Az EPS-ek a tőkéhez való saját hasznos joguk révén megfordítják ezeket a
feltételezéseket, mivel azok a tőkefelhalmozás akadályát jelentették. Ezért a
rendszer fejlődése azt mutatja, hogy az EPS-ek hogyan jutottak el az
egészségügyi piac ellenőrzéséhez, különböző mechanizmusokon keresztül, hogy
beavatkozzanak a UPC-be, a POS-ba és abba, hogy kihez kell csatlakozni, más
gyakorlatokkal együtt, amelyek közül néhányat a tőkéhez való hasznos jog
jogrendje védett, míg mások a saját szabályaik érvényesítéséhez való joggal
szemben.
39 Az

Universidad Externado de Colombia jogásza, a Bolognai Egyetemen folytatott posztgraduális
tanulmányokat a közigazgatási jog és a közigazgatás-tudomány területén. Mielőtt főszámvevő lett,
tanácsadóként dolgozott az állami és a magánszektorban egyaránt.
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3.1. A juttatási program ellenőrzése POS
Az EPS költségcsökkentésének egyik formája a POS, amely meghatározza azon
egészségügyi szolgáltatások körét, amelyeket az EPS-nek a felhasználók számára
nyújtania kell. Az ezt a szempontot szabályozó normák40 szerint a POS-t
rendszeresen aktualizálni kellett, többek között a járványügyi fejlődésről, az egyes
betegségek gyakoriságáról szóló tudományos tanulmányok alapján.
A rendszer fejlődése azt mutatja, hogy a POS átfogó, a törvényben meghatározott
kritériumoknak megfelelő aktualizálása hiányzik. Amint azt az Alkotmánybíróság a
T-760/08. sz. határozatában megállapította, a POS néhány további szolgáltatással
való alkalmankénti kiegészítése nem tekinthető frissítésnek. E tekintetben a
Bíróság megállapította: "A POS konkrét módosításainak végrehajtása, bár olyan
intézkedés, amely végső soron hozzájárulhat az egészségügyi szolgáltatások
lefedettségének vagy nyújtásának javításához az SGSSS-en belül, nem felel meg
a törvény által előírt frissítésnek" (T-760/08. sz. ítélet). (T-760/08 ítélet)

Az Alkotmánybíróság azonban nem vizsgálódott, és nem tudta megállapítani, hogy
18 évvel a POS meghatározása után miért nem frissítették azt. Ez a folyamat
elvileg állami feladat, amelyben az Egészségügyi Minisztérium, a CNSSS, a
CRES, és most már az Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztérium is részt
vesz. De egyik intézmény sem tett előrelépést a juttatási terv aktualizálásában,
amely a rendszer központi eleme, amennyiben meghatározza a magánbiztosítók
által a rendszer szerkezetének megfelelően nyújtandó szolgáltatások körét.

évi 100. törvény 162. cikkének (2) bekezdése szerint: "A kötelező egészségügyi tervben
szereplő egészségügyi szolgáltatásokat az Országos Egészségügyi Társadalombiztosítási Tanács
a lakosság demográfiai szerkezetében, a nemzeti járványügyi profilban, az országban
rendelkezésre álló megfelelő technológiában és a rendszer pénzügyi feltételeiben bekövetkezett
változásoknak megfelelően aktualizálja".
40 Az 1993.

221

Annak ellenére, hogy az egészségügyi rendszer minden egyes leányvállalata
esetében a fejkvóta-egység (UPC) értéke évente emelkedett, az ellátási terv 18
éven keresztül ugyanaz maradt, csak néhány konkrét kiegészítéssel. Az UPC
értékének növekedése nem jelentett nagyobb előnyöket az egészségügyi
szolgáltatások fedezetének tekintetében. Az UPC és az elavult szolgáltatáscsomag
értéke közötti különbözet egyfajta "legális nyereség" lett, mivel az EPS-ek feladata
és felelőssége nem a csomag frissítése vagy az UPC értékének meghatározása.
Ez főként az EPS-eknek kedvezett, mivel a frissítés hiánya és a politika
növekedése azt jelentette, hogy több forrást kaptak egy olyan kiadással, amely a
Mapiposban rögzített volt, nagyon kevés jelentős eltéréssel.

A POS osztályalapú felosztása nélkülözi a differenciáláshoz szükséges technikai
tanulmányokat, a számításait és ellentmondásait orvosi szempontból. Ezzel
kapcsolatban Francisco Yepes megjegyezte, hogy "a különböző POS-ok nem
explicit, ismert és elfogadott kritériumokon alapulnak, ami miatt kevéssé átlátható
listákról van szó, amelyek néha a tudományos logika hiányát mutatják (pl. a
mammográfia és az emlőbiopszia nem terjed ki a listára)" (Yepes et al., 2010, 67.
o.).

Francisco Rossi, az Ifarma Alapítvány igazgatója szerint "Mauricio Santamaría41
[egészségügyi miniszter] [2011-2012] azt nyilatkozta az egyik médiumnak, hogy
egy orvos barátja azt mondta neki, hogy vannak olyan termékek, amelyeket már
nem használnak,ezért kivette őket a POS-ból; Még jó, hogy nem volt sok barátja,
mert a miniszter barátjának lenni teret ad neki arra, hogy a termékeket felvegye
vagy kizárja a POS-ból" (Guzmán, 2012) - ha úgy tetszik, ez egy anekdotikus
elem, de jól mutatja, hogy a POS-t és annak meghatározását, hogy a termékeket
felvegyék vagy kizárják a juttatási csomagból, hogyan képzeli el és szabályozza az
államapparátus.

A

POS

struktúrája

maga

is

kedvez

az

egészségügyi

szolgáltatások széttagoltságának és szegmentálódásának az alábbiak alapján

41

Közgazdász az Universidad de los Andes-en, mesterdiplomát és PhD fokozatot szerzett a
Georgetown Egyetemen, Egyesült Államok. A Világbank és az Amerika-közi Fejlesztési Bank
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vezető közgazdásza. Különböző pozíciókat töltött be a Nemzeti Tervezési Hivatalban is. A Santoskormány egészségügyi minisztere volt 2012-ig, amikor a DNP vezetője lett.
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Az ennek alapjául szolgáló költségkímélő logika, valamint az aktualizálás hiánya
hasznos volt a HPS felhalmozásához.

Ez a széttagoltság, valamint a POS struktúrájának és értelmezésének módja adta
a POS "szürke zónáinak" tézisét, amelyet az EPS-ek támogattak. A biztosítók
számára a jogi normában foglalt POS nem felelt meg a teljesség normatív
eszményének, hanem inkább egy hézagokkal, ürességekkel, antinómiákkal és
ellentmondásokkal terhelt jogi szöveg volt, amelyben az EPS képes volt a
költségelvű orvoslásról szóló technikai diskurzust a jogi formalizmus technikai jogi
diskurzusával artikulálni. A "szürke zónák" elmélete szerint bizonyos gyógyszerek
vagy eljárások felvételével kapcsolatos bizonytalanság esetén a szerződés és az
egészségügyi rendszer pénzügyi egyensúlya érdekében azt kizárásként kell
értelmezni. A POS "szürke zónáinak" strukturálásából az EPS-ek értelmezésükben
a tőkére vonatkozó hasznos jogukat úgy érvényesítették, hogy több olyan
szolgáltatást tekintettek a POS-ból kizártnak, amelyeket nem lehetett nyújtani, mert
azok meghaladták a szerződéses paramétereket.
A "szürke zónák" kategóriájának létrehozása annak köszönhető, hogy még maguk
az intézmények tisztviselői sem ismerhetik teljes körűen a POS-rendszerbe tartozó
szolgáltatásokat, amely végül rejtélyes maradt az egymást követő szabályozások,
módosítások,

kiegészítések

és

megszüntetések

között.

A

szürke

zónák

értelmezése teret nyitott az EPS-ek számára, hogy úgy döntsenek, hogy kizárják
mindazokat a szolgáltatásokat, amelyek szükségesek és szükségesek ahhoz,
hogy a POS-ben már szereplő szolgáltatásokat nyújthassák. Ez a 100. törvényben
meghatározott POS-fogalom átalakulását eredményezte. A POS-zűrzavarnak az
EPS-ek általi fordítása a tőkéhez való hasznos jog javára történő értelmezést
jelentette. Ez abban állt, hogy a POS jellege, amelyet a törvény betűje
alapszolgáltatási csomagként határozott meg, egyetlen és maximális csomaggá
vált, ami "megakadályozta" az EPS-eket abban, hogy további, szerződésben nem
szereplő szolgáltatásokat nyújtsanak.
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Annak ellenére, hogy a nyilvános vitákban az EPS azt állította, hogy a
tagszervezetek az alapszolgáltatási politikában nem szereplő szolgáltatásokat
igényeltek, az ombudsmani hivatalnak sikerült megállapítania, hogy az EPS a
legtöbb

egészségügyi

szolgáltatás

elutasítását

a

POS-ben

szereplő

szolgáltatásokra vonatkozóan tette meg. Más szóval, az EPS megtagadta azokat a
szolgáltatásokat, amelyeket a fizetett biztosítási kötvény alapján kötelesek voltak
fedezni. A pénztárgépben szereplő szolgáltatások elutasítása a dereguláció két
alapvető szempontját tükrözi, amelyek túlzott terheket rónak a lánc leggyengébb
láncszemére, mivel az ügyfélnek teljes mértékben tisztában kell lennie azzal, hogy
mit vásárol az egészségbiztosítással. Ez a következőket eredményezi: 1) A
polgárok nem ismerik azokat a szolgáltatásokat, amelyekre az egészségügyi
rendszer tagjaiként jogosultak, ami a "jog átláthatatlanságával" függ össze
(Cárcova, 1998, pp. 23-46), amely az írástudó város számára lényeges, összetett
technikai elemekre épül, amennyiben ezek az írástudó eszközök kifinomult
konstrukciói, így nem ismertek és nem értettek; és 2) A biztosítók javára történő
kihasználása az egészségpolitikában szereplő szolgáltatások igénybe vevőinek
ezen ismerethiányának, amely az EPS-ek saját tőkéhez való hasznos jogukat
érvényesítő költségcsökkentési stratégiájában válik egyértelművé, azáltal, hogy
szisztematikus

politikaként

elfogadják

az

egészségügyi

szolgáltatások

megtagadását, ami kiadásaik csökkentését jelenti, és növeli az UPC értékének
felhalmozódását.
Az ombudsmani hivatal első jelentése már megkérdőjelezte a POS-ben szereplő
egészségügyi szolgáltatások megtagadásának szisztematikus gyakorlatát. Ebben
a jelentésben az ombudsmani hivatal elemezte az 1999-2003 közötti időszakban
az egészségügyi tutelák alakulását, és a következő kérdéseket vetette fel: "Mi lett
volna a sorsa annak a közel 87 300 állampolgárnak, akiktől önkényesen
megtagadták a POS tartalmát, amelyre jogosan jogosultak lettek volna, ha a tutela
mechanizmus nem létezik? Ki mérlegeli azokat az életveszélyeket, amelyeknek ez
a lakosság jogtalanul ki volt téve?" (Defensoría del Pueblo, 2004, 39. o.).
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A 2003-2005-ös jelentés megerősíti a POS megtagadásának tendenciáját, és
megállapítja, hogy az EPS-ek a tőkéhez való hasznos jogukat előnyben részesítő
értelmezést alkalmaztak, amelyet az ellenőrző és szabályozó szervek a politikai
akarat hiánya miatt nem korrigáltak. Ezzel kapcsolatban a jelentés megállapítja: "A
biztosítóintézetek ellen benyújtott egészségügyi tutelas iránti kérelmek 56,4%-a
megfelel

a POS tartalmának,

ami

nagyrészt

a megengedő értelmezési

mozgástérnek köszönhető, amely - ha az akarat meglett volna - a Mapipos ésszerű
szabályozásával eltűnhetett volna" (Defensoría del Pueblo, 2007b, 50. o.).
A 2006-2008 közötti időszakban az Ombudsmani Hivatal ismét megerősítette
ugyanezt a tendenciát: "a tutelákban szereplő kérelmek 53,4%-a a POS-ben
szereplő szolgáltatásokra vonatkozik, amelyek 85,5%-a a járulékfizetési rendszerre
vonatkozik" (Ombudsmani Hivatal, 2009, 55. o.). A 2009-es jelentés esetében a
tendencia a POS-szolgáltatások elutasításának növekedése felé mutatott: "a
tutelákban szereplő kérelmek 68,2%-a szerepel a POS-ben" (Ombudsmani Hivatal,
2009, 55. o.). 2010-ben a POS elutasításának magas tendenciája megmaradt: "a
tutelasban szereplő kérelmek 65,4%-a szerepel a POS-ben" (Ombudsmani Hivatal,
2011, 69. o.). 2011-re vonatkozóan a tendencia az előző évhez képest növekszik:
"az egészségügyi tutelákban a kérelmek 67,81%-a szerepel a POS-ben"
(Ombudsmani Hivatal, 2012, 147. o.).

Az ombudsmani hivatal legutóbbi jelentése, amely a 2012-es évre vonatkozóan
elemezte az egészségügyi tutela alakulását, következtetéseiben a POSszolgáltatások megtagadásának súlyosbodását tárja fel. "A POS-kérelmek aránya
2012-ben volt a legmagasabb az elmúlt 10 évben. Az egészségügyben a tutelák
kéréseinek 70,93%-a szerepel a POS-ben, és a támogatott rendszerben van a
legtöbb ilyen kérés (75,59%). A POS 2012 júliusától történő egységesítése
megnövelte a támogatott rendszerből érkező POS-kérelmek számát. Az SGSSSen belüli összes kérelmet figyelembe véve (járulékfizetéses és támogatott
rendszerek), a szakorvosi rendelések 94,47%-a szerepel a POS-ben, ezt követik a
paraklinikai vizsgálatok (92,07%), a képalkotó eljárások (92,07%) és az orvosi
vizsgálatok (92,07%).
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diagnosztika

(87,82%),

kezelések

(85,30%),

műtétek

(80,33%),

eljárások

(72,66%), gyógyszerek (35,41%) és protézisek, ortézisek és gyógyászati
segédeszközök 21,67%-kal" [Kiemelés a miénk] (Ombudsmani Hivatal, 2013, 239240. o.).
Az Ipari és Kereskedelmi Főfelügyelet (SIC) (Superintendencia de Industria y
Comercio, 2011. augusztus 30.) 2009 óta tartó átfogó vizsgálat során a
járulékfizetési rendszer 14 EPS és a kolumbiai Integrál Gyógyszeripari Vállalatok
Szövetsége (ACEMI) közötti versenykorlátozó magatartást vizsgálta. Jelentésében
a SIC megállapította, hogy az EPS-ek megsértették az 1959. évi 155. törvény és
az

azt

továbbfejlesztő,

versenykorlátozó

gyakorlatokról

szóló

rendeletek

szabályozási rendelkezéseit. Ezért a SIC arra a következtetésre jutott, hogy
egészségügyi "kartell" jött létre.
Ez az egészségügyi kartell volt felelős a biztosítók közötti konszenzus
kidolgozásáért, hogy meghatározzák, milyen egészségügyi szolgáltatásokat kell
nyújtaniuk a tagvállalataiknak. Az EPS-ek védelmükben azzal érveltek, hogy a
POS "szürke zónái" továbbra is fennállnak, és hogy megállapodásaik értelmezési
iránymutatások, amelyek nem befolyásolják a versenyt.

Ebben az értelemben a SIC megállapította, hogy bár az EPS-ek elvileg nem
rendelkeznek

befolyással

a

kapcsolt

vállalkozásaikat

megillető

juttatások

meghatározására, e gyakorlatok sorozatán keresztül sikerült megszilárdítaniuk a
csalárd gyakorlatokat annak érdekében, hogy közvetett befolyást gyakoroljanak
nemcsak a kormány és a szabályozó intézmények felett, mivel nem frissítették a
POS-t, hanem saját szabályaik érvényesítésével is a haszonkulcsuk növelését
célzó juttatások meghatározására irányuló saját szabályaikat.

Az Alkotmánybíróság 2008. évi T-760. számú, a POS aktualizálásával és
egységesítésével kapcsolatos általános utasításának megfelelően a kormány és
szakosított intézményei, a CRES és az Egészségügyi és Szociális Biztonsági
Minisztérium 2011-ben elvégezte a POS egységesítését a 60 év felettiek és 2011227

ben a 60 év felettiek számára.
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2012-ben a 0 és 12 év közötti gyermekek számára, amelyet később a Bíróság
végzésével 18 éves korig kiterjesztettek, 2013 végére pedig a rendszer valamennyi
felhasználójára kiterjedő egységesítésre kerülne sor. Bár ez a folyamat bizonyos
előnyökkel járhat a rendszer felhasználói számára, az EPS-ek gyakorlata az volt,
hogy pontosan azokat a szolgáltatásokat tagadják meg, amelyek a POS-ben
szerepelnek, így ezek az intézkedések a törvényes jog egy másik konfigurációját
jelenthetik, de nem módosítják az EPS-ek ragadozó gyakorlatát, amely válogatás
nélkül megtagad minden szolgáltatást.

3.2. Az egészségügyi szolgáltatások fedezésére szolgáló támogatás
meghatározása. A fejkvóta kifizetési egység politika
A Kolumbiai Orvosi Szövetség az OBSERVAMED gyógyszerfigyelő központon
keresztül alaposan elemezte az EPS-ek által a rendszer szabályozó szerveihez
benyújtott információkat. Különösen a biztosítási szerződésen kívüli gyógyszerekre
vonatkozó,

az

államtól

történő

behajtásokról

jelentett

információkat

tanulmányozták. Ezen elemzések során az OBSERVAMED megállapította, hogy
az EPS-ek által jelentett információkban duplikált nyilvántartások, ellentmondások,
hamis jelentések és egyéb információs problémák vannak.

Az információs rendszer ezen problémái közvetlen hatással lesznek az
egészségügyi rendszer finanszírozási rendszerére, mivel ezen információk alapján
határozzák meg az egészségbiztosítási díj összegét. A CRES megbízta az
Universidad Nacional Centro de Investigaciones para el Desarrollo CID-t, hogy
készítsen tanulmányt az UPC 2011-es értékének meghatározására. E tanulmány
szerint 2008-ban és 2009-ben az EPS-ek 24%-kal növelték az egészségügyi
kiadásokat. Annak ellenére, hogy figyelmeztette a kormányt erre a tényre, a CRES,
Mauricio Santamaria egészségügyi miniszter vezetésével elrendelte az UPC 2012re vonatkozó emelését, anélkül, hogy rendelkezett volna az UPC emelésének
elrendeléséhez szükséges technikai és tudományos információkkal. A fontos
megállapítások ellenére
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A tanulmány esetében Santamaría miniszter bizalmasan kezelte a tanulmányt, ami
nem tette lehetővé annak nyilvánosságra hozatalát, és azt sem, hogy a Nemzeti
Egyetem kiterjessze azt, és megvédje az ellene irányuló támadásokkal szemben,
különösen az EPS-ek és a kongresszusi képviselők részéről, akik védelmezik a
modellt, ahogyan azt Robledo szenátor az egészségügyi miniszterrel folytatott
politikai ellenőrző vitában kifejtette (J. E. Robledo, 2011).

A SIC vizsgálata során sikerült megállapítani, hogy: "az SGSSS szabályozó
szervei által használt validációs hálók, szűrők és különböző ellenőrzési
mechanizmusok nem elegendőek az ACEMI EPS-C tagjai által szolgáltatott
információk

valóságtartalmának

megerősítésére,

annál

is

inkább,

mivel

bebizonyosodott, hogy közöttük megállapodás van az e szervekhez benyújtott
információk

elrejtésére

és

meghamisítására,

ami

megakadályozza

az

egészségbiztosítási piac megfelelő átláthatóságát" (Superintendence of Industry
and Commerce, 2011. augusztus 30.).

Másrészt a SIC megállapította, hogy az EPS-ek manipulálták az információkat
annak

érdekében,

hogy

közvetett

ellenőrzést

gyakoroljanak

a

UPC

meghatározásakor: "Igaz, hogy az EPS nem illetékes az UPC értékének
meghatározására, mivel ez a funkció a CRES hatáskörébe tartozik, azonban az
MPS, a Pénzügyminisztérium és a CRES által a POS/UPC szufficiencia
kiszámítása céljából kidolgozott technikai tanulmányok elsődleges forrása az
ACEMI-hez csatlakozott EPS-C-k által benyújtott információk, amelyeket a
konszenzus

eredményeként

felülvizsgáltak

és

kiigazítottak,

így

közvetve

meghatározzák az UPC értékét" (Ipari és Kereskedelmi Főfelügyelőség, 2011.
augusztus 30.).

Francisco

Yepes

Lujánnak

az

egészségügyi

rendszer

finanszírozásának

elemzéséről szóló tanulmánya szerint az UPC értéke nem fejezte ki a POS valós
költségeit. Ebben az értelemben arra a következtetésre jut, hogy az UPC politikai
értéket képvisel, amely nem az egészségügyi szolgáltatások gazdasági költségét
tükrözi, hanem inkább az EPS-ek politikai befolyásának mértékét az egészségügyi
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szolgáltatások prémiumának meghatározásában (Yepes et al., 2010, 67. o.).

231

Ugyanebben a szellemben a köztársasági főellenőr, Sandra Morelli Rico elítélte
egyfajta "politikai UPC" létezését, amelyet nem támasztanak alá ellenőrizhető
információk, mivel azt a biztosítók manipulálják. 2013. május 31-én a köztársasági
főellenőr figyelmeztetést intézett Alejandro Gaviria egészségügyi miniszterhez42 ,
Mauricio Cardenas pénzügyminiszterhez43 és Mauricio Santamariához, a nemzeti
tervezési hivatal igazgatójához. Határozatában a számvevő felvázolta azokat a
különböző vizsgálatokat, amelyekben a felügyeleti szervek rámutattak annak az
információs rendszernek a hiányosságaira, amelyre az állam az egészségügyi
rendszer szabályozásában támaszkodik.
Tekintettel arra, hogy az Alkotmánybíróság egy sor olyan általános rendelkezést
adott ki, mint például a POS egységesítése, amely viszont megköveteli a
finanszírozandó

szolgáltatások

díjának

meghatározását,

a

Köztársasági

Számvevőszék figyelmeztette a szabályozó szerveket, hogy ha "nem megfelelő,
hamis, pontatlan vagy csalárd információkat használnának alapul az új UPCösszegek meghatározásához, vagy a támogatott és a járulékalapú rendszerek
egyenlővé tételéhez, amelynek célja a biztosítók vagy az egészségügyi
szolgáltatók díjazásának elismerése a különböző lakossági csoportok számára [...]
ez a közvagyon nagyobb mértékű károsodásához vezethet, mint ami már
bekövetkezett"....] a közvagyonnak a jelenleginél nagyobb kárt okozhat".
Hasonlóképpen, a számvevő sajtóinterjúkban arra a következtetésre jutott, hogy az
UPC értéke túlértékelt, és ezért nem tükrözi a POS valós költségeit.

3.3. A tagság ellenőrzése
Az 1993. évi 100. törvény affiliációs modellje mély ellentmondásban áll azzal a
neoliberális elmélettel, amely nyilvánvalóan inspirálja az 1993. évi 100. törvényt.
Escuela de Ingeniería de Antioquia építőmérnöki karán végzett, az Universidad de los Andes
közgazdasági mesterszakán szerzett mesterdiplomát, majd a Kaliforniai Egyetemen
közgazdaságtanból doktorált. A Bancolombia és az ISAGEN igazgatótanácsának tagja. Mielőtt
egészségügyi miniszter lett, az Universidad de los Andes közgazdasági karának dékánja volt.
43 Közgazdász, az Universidad de los Andes közgazdasági mesterszakán szerzett diplomát.
Közgazdaságtanból doktorált a Berkeley Egyetemen, USA. Az Universidad de los Andes
professzora, különböző pozíciókat töltött be a köz- és magánszektorban.
42 Az
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Kolumbiai egészségügyi modell a szabadság elvének tagadásával. A 100. törvény
153. cikke szerint Kolumbia minden lakosának kötelessége csatlakozni az
egészségügyi

rendszerhez.

Más

szóval,

a

modellben

foglalt

választás

szabadságának elve csak az egészségügyi piacon keresztül valósul meg, mivel a
választás szabadsága nem teszi lehetővé, hogy az emberek eldöntsék, hogy
csatlakoznak-e a rendszerhez vagy sem.

Az Alkotmány az államra bízza a hovatartozás egyetemességének biztosítását.
Ennek érdekében az állam gondoskodott arról, hogy az egészségbiztosítási piacot
az EPS-ek alapján hozza létre. Ez a piac feltételezi a biztosítók közötti versenyt.
Minél több tagsággal rendelkezik egy HPS, annál több UPC-t kap minden egyes
tagságért, ami olyan ösztönző, amely különböző, a törvénnyel ellentétes
gyakorlatokat eredményezett annak érdekében, hogy növelje a tagságot, és ezáltal
növelje a HPS által az államtól kapott forrásokat.
A Legfőbb Ellenőrzési Hivatal feljelentést tett az információkban lévő jelentős
ellentmondások és az EPS-ek által a rendszerben elkövetett különböző csalások
miatt. Például az UPC kifizetése az EPS-nek 89 000 halott tagvállalat után évente
50 000 millió peso nagyságrendű pénzügyi hátrányt okoz, ami a rendszer
"történelmi gyengesége" volt az információs rendszerek hiánya és az a tény, hogy
a meglévők az EPS-ektől függenek. Feljelentette továbbá a helyesírási hibákat, az
azonosítószámok következetlenségét, a betűk megváltoztatását vagy a betűk
hiányát, amelyekkel felduzzasztották a csatlakozási számokat (Portafolio.co,
2013). Az Egészségügyi Minisztérium ezeket a hibákat a BDUA (a rendszerhez
csatlakozók egységes adatbázisa) és a szociális védelmi rendszerhez csatlakozók
egységes nyilvántartása (Ruaf) hiányosságaival indokolta (La opinión, 2011).
Egy másik, a Legfőbb Ellenőrzési Hivatal által feltárt szabálytalanság az
adatbázisokban való kettős regisztráció, azaz a csatlakozók a járulékköteles
rendszerben és a támogatott rendszerben is szerepelnek, ami miatt mindegyik
biztosító megkapja a UPC értékét, de nem nyújt szolgáltatást a felhasználóknak. A
kettős hovatartozásúaknak a következőkre kell törekedniük
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Az EPS-ek gyakorlata az, hogy a kettős hovatartozás miatt megtagadják a
szolgáltatásokat, de az UPC-nek a hozzárendelt értékeket számlázzák ki.
Végül a számvevőszék megállapította, hogy az adatbázisokban olyan személyek
voltak kedvezményezettként nyilvántartva, akiket a fő befizető nem tudott
azonosítani. Így 2011-ben 272 000, 2013-ban pedig 189 000 esetet azonosítottak.
Fontos megjegyezni, hogy ezek a számadatok azokra az esetekre vonatkoznak,
amelyeket az Ellenőrzési Hivatal nyomon követett, de a bemutatott jelentés
hangsúlyozza annak lehetőségét, hogy az esetek száma magasabb lehet.

Az EPS-ek is stratégiákat alkalmaztak a leányvállalataik kiválasztására. A
magánbiztosítók számára jövedelmezőbb a kisgyermekes, kevés egészségügyi
szolgáltatást igénylő fiatal családosok csatlakozása. Elutasítják az idősebb
lakosságot vagy az úgynevezett "magas költségű" betegségekben szenvedőket. A
biztosítók által elutasított lakosságot az állami EPS-hez kellett csatlakoztatni, ami a
finanszírozás dekompenzációját eredményezte, mivel ezek a betegek magasabb
kiadásokat követelnek az UPC-től.

3.4. A EPS számviteli manőverei
Az EPS-ek tőkéhez való hasznos joga az általuk támogatott számviteli
manőverekben is megnyilvánul, amelyek célja a költségek visszafogása és az
egészségügyi források parafiskális jellegének megszüntetése.
Germán Fernández, a Kolumbiai Orvosi Szövetség képviselője szerint az EPS-ek
egy sor pénzügyi és számviteli manővert és trükköt hajtottak végre, hogy
felhalmozzák és felhasználják az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához
szükséges

forrásokat.

Az

1991.

évi

alkotmány

és

az

egészségügyi

társadalombiztosításra vonatkozó normák szerint a fiskális és adójellegű források
közforrások, amelyek a következőkkel rendelkeznek
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a közegészségügyi szolgáltatások finanszírozására vonatkozó konkrét cél. A
Köztársasági Számvevőszék szerint az adójellegű források nem tekinthetők
magántulajdonjognak, mivel senki sem rendelkezhet felettük szabadon, és
felhasználásuk a törvényben meghatározott célra korlátozódik.
Germán Fernández azonban úgy találta, hogy az EPS-ek az UPC-től kapott
közforrásokat, valamint az egészségfejlesztési és megelőzési programokra kapott
forrásokat egy közös nyilvántartásba veszik fel, mintha azok az EPS-ek aktív
bevételei lennének. Fernández szerint az EPS számlái az egészségügyi forrásokat
egy általános alapban mutatják ki, amelyből a biztosító összes kiadása származik.
Ebben az értelemben az EPS-ek a számvitelükben nemcsak a törvény által
elismert igazgatási kiadásokat rendelik hozzá a szolgáltatások nyújtása mellett,
hanem ezeket a forrásokat egy sor olyan kiadás fedezésére is felhasználják,
amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül a törvény által engedélyezett kiadásokhoz,
azaz nem kapcsolódnak közvetlenül az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához,
ami e források konkrét célja.
Másrészt ez a számviteli rendszer lehetővé teszi az EPS-ek számára, hogy
elkerüljék a vagyonuk után fizetendő adókötelezettségeket. Ez a módozat
mesterségesen mentesíti őket a hozzáadottérték-adó (héa), a kapcsolódó adók és
a pénzügyi mozgásokra kivetett adó megfizetése alól. Az EPS-ek ezen
intézkedése a szabályozó és felügyeleti szervek beleegyezésével történt, olyan
jogi formák révén, amelyek lehetővé teszik ezt a gyakorlatot az Országos
Egészségügyi Főfelügyelőség részéről. E tekintetben Fernández jelezte, hogy
ezek a számviteli formák a tőke hasznos formáin keresztül engedélyezettek, mint
például a Nemzeti Egészségügyi Felügyelet 2011. december 30-i 4361. számú
határozata.

Germán Fernández szerint az EPS olyan költségeket fedezett, mint például a
következők a UPC-től:
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"A HPS nevének reklámozására és népszerűsítésére fordított kiadások".
Számos ügyvédre és ügyvédi irodára fordított kiadások a tagoktól megtagadott
jogokkal kapcsolatos követelések kezelésére.
A HPS vezetőinek igazgatási, kereskedelmi és bűnügyi költségei Ingó és
ingatlan vagyonra fordított kiadások
Képviseleti költségek és vezetői utazások
Ösztönzőkre és jutalmakra, például kongresszusokra, szemináriumokra,
körutazásokra, üzleti infrastruktúrára fordított kiadások.
A nem egészségügyi ágazaton kívüli ingatlanberuházások, például lakóparkok,
üzleti létesítmények, igazgatási, sport- és szállodai létesítmények kiadásai.
Külföldi export és beruházások
Büntetések és bírságok befizetése a rendszerbe az
infrastruktúráért A Köztársasági Kongresszusban való
képviseletre fordított kiadások Helyi, regionális és országos
politikai kampányok kiadásai,
Labdarúgócsapatok és más sportesemények támogatása és promóciója
Kifizetések a szakszervezeti struktúrák, többek között az ACEMI és a
GESTARSALUD finanszírozására.
mások" (G. Fernández, 2010)

A számviteli folyamatok hiánya az EPS-ekben bonyolult helyzetet teremtett az
egészségügyi főfelügyelőség általi felügyelet és ellenőrzés tekintetében. Az e
szervezet által 2013 második felében a Köztársaság Kongresszusának benyújtott
jelentés szerint a két rendszerben jelentős eltérések vannak az EPS bevételei,
költségei és kiadásai között. Nem lehet pontosan meghatározni az egészségügyi
szolgáltatások

nyújtásához

való

hozzáférést

biztosító

EPS-ek

pénzügyi

kimutatásait sem a tagvállalataik számára. A Főfelügyelőség által bemutatott
jelentésből világosan kiderül, hogy "az EPS-ek 61%-a nem rendelkezik likvid
forrásokkal a működéshez. Ezen túlmenően a benyújtott szolvenciajelentés szerint
a 72 EPS-ből 44 szavatoló tőkéjének szavatoló tőkéje
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negatív, és nem rendelkeznek a pénzügyi kapacitással és a követelmények előírt
törvény, hogy EPS-ként működjön" (idézi Beltrán, 2012, 18-21. o.).

A 2013. évi 1921., a 2009. évi 4789., a 2007. évi 1698. és a 2007. évi 574. számú
rendeletekben előírt jog a szavatoló tőkénél magasabb biztosítástechnikai saját
tőke fenntartására, biztosítástechnikai tartalékok képzésére, valamint a pénzügyi
minősítés szabályainak összességére kötelezi az EPS-eket a belépésre és az
állandó működésre vonatkozóan. Az EPS-ek által gyakorolt jog azonban leküzdötte
azokat az akadályokat, amelyeket ez a rendelet állít eléjük, így a legtöbb EPS nem
felel meg a működésükre vonatkozó követelményeknek, vagy különböző
manőverekkel
információkat,

manipulálják
de

követelményének.

a
Az

az

gyakorlatban
Országos

Egészségügyi
nem

felelnek

Egészségügyi

Felügyelethez
meg

a

benyújtott

jogszabályi

Főfelügyelőség

jog

szintén

elmulasztotta a beavatkozásra vagy felszámolásra irányuló intézkedéseket, mivel
az EPS-ek pénzügyeinek valós helyzete, a kifizetendő adósságok és az
egészségügyi források végső rendeltetése nem ismert.

3.5. A pénzügyi közvetítés költségei az egészségügyben: EPS-nyereségek
Az EPS pénzügyi közvetítésének költségei az egészségügyi rendszer homályos
aspektusa. Az 1993. évi 100. törvény nem szabályozta a kérdést. Az egészségügyi
rendszer kiterjedt szabályozásán belül nincs olyan normatív rendelkezés, amely
megállapítaná,

hogy

az

EPS-ek

mekkora

összeget

számíthatnak

fel

adminisztrációs költségként. Az Egészségügyi Minisztérium és más szabályozó
szervek

kiterjedt

szabályozásában

sincs

olyan

jogi

rendelkezés,

amely

meghatározza, hogy az EPS-ek milyen százalékos arányban számolnak fel díjat a
feladataikért.
Ugyanakkor az EPS-ek számviteli manőverei nem teszik lehetővé, hogy pontosan
meghatározzák, mekkora ez az összeg, mivel nem tesznek különbséget a források
között.
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Az egészségügyi rendszer saját vagyona és a biztosítók magánvagyona.

Közvetett módon az EPS-ek nyereségének százalékos arányát a 2002. évi 788.
törvény által előírt szabályozás bizonyította, amely "a nemzeti és területi adó- és
büntetőjogi normákról, valamint egyéb rendelkezésekről rendelkezik". A 111. cikk
az ipari és kereskedelmi adó adóalapjából kizárja az olyan EPS-eket, amelyeket
kifejezetten és kötelezően egészségügyi szolgáltatások nyújtására szánnak. A
törvényben rögzített százalékos arány 80% volt a járulékalapú rendszerben és
85% a támogatott rendszerben. Következésképpen a pénzügyi közvetítés költsége
az egészségügyben a járulékalapú rendszer esetében 20%, a támogatott rendszer
esetében pedig 15% lenne.
A normát az Alkotmánybíróság előtt beperelték, amely a C-1040/03. számú ítélet
elemzésének tárgyát képezte. Az alkotmányellenességi per azzal érvelt, hogy az
Alkotmány nem állapítja meg az egészségügyi parafiskális források fokozatos
növelését, és ezért nem tesz különbséget az adminisztrációs százalékok között,
ahogyan azt a norma teszi. Következésképpen az UPC teljes összegét az
egészségügyi szolgáltatások finanszírozására kellene fordítani, ami az EPS-ek
számára előnyös követelés volt, és ellentmondott a gyakorolt jognak, mivel az
EPS-ek nem szigorúak a könyvelésben. Az Egészségügyi Minisztérium és a
Pénzügyminisztérium beavatkozásai a megtámadott norma alkotmányosságának
megállapítását kérték, mondván, hogy az UPC teljes összege nem az
egészségügyi szolgáltatások nyújtására szolgál, hanem az adminisztrációra és az
EPS-ek törvényes nyereségére szánt százalékok. Végül az Alkotmánybíróság
alkotmányellenesnek nyilvánította a szabályt, mivel úgy vélte, hogy az UPC-t
alkotó valamennyi forrás adójellegű, és ezért nem lehet adóztatni, ami az
egészségügyi szolgáltatások adójellegének megőrzése érdekében végül az EPSeknek

és

a

rendszerből

származó

jövedelmek

tőkefelhalmozásra

való

felhasználására irányuló stratégiáiknak kedvezett.
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Ez összhangban van egyes becslésekkel, amelyek szerint a HPS pénzügyi
közvetítési költségei hasonlóak az Egyesült Államokéhoz. Ez az érték 16% és 24%
között mozog. Ez ellentétben áll más rendszerek, például Németország (7%) és
Hollandia (9% és 11%) igazgatási költségeivel (Echeverri, 2008).
A 2011. évi 1438. törvény 23. cikke az első szabályozás ebben a kérdésben.
Előírja, hogy a kormány feladata az EPS adminisztrációs költségeinek százalékos
arányának meghatározása. Ennek az összegnek a megállapításához figyelembe
kell vennie hatékonysági kritériumokat, biztosításmatematikai és pénzügyi
tanulmányokat, valamint technikai kritériumokat. A rendelet az ilyen költségek
maximális százalékos arányát is előírja, amely a járulékalapú rendszer esetében
az UPC 10%-a, a támogatott rendszer esetében pedig 8%-a. Határidőt szabtak a
kormánynak arra, hogy az ügyet a törvénybe iktatástól számított 6 hónapon belül
szabályozza, így ez a százalékos arány 2013. január 1-jétől lépne hatályba.

Az Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztérium 2011. február 18-án kiadta a
2011. évi 1438. törvény szabályozásának ütemtervét, amely tartalmazza az
igazgatási költségek ezen aspektusát. E menetrend szerint a rendelet a nemzeti
kormány felelőssége, és 2011 júliusára kellett volna elkészülnie. Az EPS-ek
igazgatási költségeinek szabályozására azonban eddig nem került sor.

4. Rendkívüli költségkontroll. EPS kapcsolatok - IPS
Az EPS-ek vertikális integrációja széles mozgásteret biztosít számukra, és
lehetővé teszi számukra a tőkéhez való hasznos joguk megteremtését és
érvényesítését, hogy nagyobb felhalmozódást generáljanak az egészségügyi
szolgáltatások nyújtására fordított alacsonyabb kiadások mellett.
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Az új rendszer szerint minden egészségügyi szolgáltató intézmény a számlázás
szintjétől függ, hogy a működésük költségeit, a munkaerőköltségeket, a közüzemi
szolgáltatásokat, az ellátást stb. garantálni tudja, és nyereséget is tudjon termelni.
Az IPS-nek ki kell dolgoznia egy sor olyan adminisztratív és pénzügyi
mechanizmust, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy kezeljék a nyújtott
szolgáltatások számlázását, ami az egészségügyi szolgáltatások beszerzésének
és értékesítésének szerződéses folyamataihoz nyújt támogatást.
A számlázási bevételektől való függésnek elméletileg versenyt és a piac
"láthatatlan keze" által történő árszabályozást kellene eredményeznie. A távoli
területeken azonban, ahol a verseny nagyon korlátozott, bizonyíték van arra, hogy
"filléres háború" folyik az integrált szolgáltatók között, amelyek a maximálisra
csökkentik díjaikat annak érdekében, hogy szerződést kössenek egy EPS-szel,
ARS-szel vagy egy területi szervvel, a szolgáltatások minőségének csökkenése
árán (Molina & Cáceres, 2011, 62. o.).

A tarifáknak ez a csökkentése a számlázás növelése érdekében az IPS egyik
stratégiája a költségek visszafogására, de nem vállalják ezeket külön-külön.
Ezeket például az egészségügyi dolgozókra hárítják át, közvetlenül befolyásolva
munkakörülményeiket, a fizetéscsökkentés, az instabilitás, a szociális juttatások
elmaradása, a képzési folyamatok hiánya révén, sőt, egészen odáig, hogy
közvetlenül a dolgozóra hárítják át a gazdasági veszteségeket, amelyeket a
szolgáltatások megrendelője nem fizet meg (Molina & Cáceres, 2011, 170-171. o.).
A díjak csökkentése közvetlenül arányos a szolgáltatásnyújtás minőségével, hogy
az IPS ne szenvedjen csorbát a szerződéseiből származó forrásokból. További
gyakori stratégiák a termelékenység növelése a konzultációs idők korlátozásával,
valamint az orvosi személyzet korlátozása a számlázási szintek és ezáltal az IPS
termelékenységének növelése érdekében (Molina & Cáceres, 2011, 174-176. o.).
A kezelőorvosoknak is biztosítaniuk kell, hogy készítményük megfeleljen a POS
paramétereinek,
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ha a beteg diagnózisa azt jelzi, hogy az ellátási terv által nem fedezett
vizsgálatokra vagy eljárásokra van szükség.
A termelékenység növekedését a magas költségű szolgáltatások értékesítésének
növekedése is közvetíti, különösen a harmadik és negyedik szintű szolgáltatások
esetében, ahol az IPS-ek és az EPS-ek az ilyen szolgáltatások nyújtására
összpontosítanak, mivel azok magas piaci értékük miatt magasabb haszonkulcsot
eredményeznek (Molina & Cáceres, 2011, 174. o.).

Az egyik legnagyobb feszültséget a HPS-ek és az IPS-ek között a számlázási
folyamat és a szerződéskötési módok jelentik. A különböző szerződéses
módozatokon keresztül a HPS-ek a tőkéhez való hasznos jogot használják ki, hogy
a legmagasabb profitot érjék el a szolgáltatások IPS-től történő megvásárlásakor.
A fejkvóta szerinti fizetés szerződéses módja abból áll, hogy a HPS egy
meghatározott pénzösszeget ad az IPS-nek a betegek ellátásának fedezésére egy
év időtartamra, amely pénzből az IPS-nek kell fedeznie a betegek egészségügyi
szükségleteit. Ez a szerződéses forma lehetővé teszi, hogy az egészségügyi
ellátórendszer átadja az egészségügyi erőforrások kezelésének feladatait az
integrált egészségügyi rendszerre, ami kiemeli a pénzügyi közvetítés egyszerű
funkcióját.
Ráadásul ez a szerződéses módozat egy perverz ösztönző rendszerben működik.
Az IPS arra törekszik, hogy a lehető legkisebb számú beteget kezelje, mivel így az
EPS átutalása nagyobb megtérülést biztosít. A maga részéről a HPS a
szolgáltatások kevesebb, mint 100%-át utalja át, azzal a törekvéssel, hogy nem
minden csatlakozója jön a kórházba egészségügyi szolgáltatásokat igényelni. Ha
több beteg érkezik, az IPS-nek kompromisszumot kell kötnie az ellátás
finanszírozásában, ezért mindig arra törekszik, hogy a lehető legkevesebb beteget
a legalacsonyabb költséggel szolgálja ki, ami komolyan befolyásolja a szolgáltatás
minőségét (Molina & Cáceres, 2011, 175. o.).
A másik módozat a szolgáltatásért fizetett díj. Itt is működik egy perverz ösztönző.
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Az IPS megpróbál minél több szolgáltatást kiszámlázni.
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A HPS igyekszik minél kevesebb egészségügyi szolgáltatásért fizetni, mivel ettől
függ a pénzügyi fenntarthatósága. Másrészt a HPS megpróbál minél kevesebb
egészségügyi szolgáltatásért fizetni, mivel így kevesebbet költ, és növeli a
haszonkulcsát. Itt lép a képbe az EPS-ek tőkéje számára hasznos mechanizmus, a
glosszák. Ez az eszköz a HPS és az IPS közötti szerződéses követelések
összetett folyamatát hozza létre. Az EPS "szépíti" az IPS számlázását, mivel nem
szerepel a POS-ben, mivel szürke terület, és egyéb indoklások, amelyek lehetővé
teszik számukra a tőke számára hasznos jog rugalmasságát.

Juan Carlos Giraldo, a Kolumbiai Kórházak és Klinikák Szövetségének (ACHC)
igazgatója bemutatott egy tanulmányt a klinikák és kórházak 2013. június 30-án
felhalmozott adósságairól. A tanulmány szerint mindkét rezsim EPS-jei, a területi
egységekkel, a Fosygával és más állami egységekkel együtt összesen 4,9 milliárd
pesóval tartoznak az IPS-nek egészségügyi szolgáltatások nyújtásáért, amelynek
59,2%-a több mint 60 napos késedelemben van. Giraldo szerint a tanulmány
eredményei azt mutatják, hogy a kórházi válságot nem sikerült leküzdeni, és hogy
az Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztérium által elfogadott intézkedések
elégtelenek és marginálisak a felhalmozott adósság nagyságát tekintve (El Pulso,
2014).

5. A bürokratikus útvonalak a egészségügyben.
A költségcsökkentés másik formája az egészségügyi rendszer felhasználóira
nehezedő bonyolult bürokrácia és különböző akadályok. Ezt a folyamatot César
Abadía és Diana Goretty Oviedo (2009) az egészségügyi rendszerben dolgozók
élettapasztalatain keresztül írta le. A szerzők számára az élettapasztalatok tükrözik
az egészségügyi szolgáltatások megtagadásának értelmét, előrelépést téve mind a
szubjektivitások, mind a szenvedés és a betegség strukturális dimenzióinak
figyelembevételében (Abadía & Oviedo, 2009).
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Abadía és Oviedo szerint az egészségügyi rendszer fejlődése ellentétben áll az
orvosi antropológia által leírt terápiás útvonalakkal, amelyek a betegek gyógyító
hiedelmeinek kielégítésére irányulnak. Az egészségügyi rendszer a következők
alapján épül fel:
A "kötelező adminisztratív, pénzügyi és jogi követelmények, amelyeket a betegekre
rónak a szolgáltatásokhoz való hozzáférés vagy a megfelelő ellátás igénybevétele
érdekében. Javasoljuk, hogy ezeket az utakat az egészségügyi rendszer
bürokratikus

útvonalainak

nevezzük, amelyek a polgárok egészségügyi

ellátáshoz való hozzáféréséért folytatott küzdelmekből, a rendszer működésének
strukturális hibáiból és az emberek életére gyakorolt káros következményekből
állnak" [Kiemelés a miénk] (Abadía & Oviedo, 2009, 13. o.).

A bürokratikus útvonalak szempontjából értelmezett egészségügyi rendszer
lehetővé teszi számunkra annak vizsgálatát, hogy az eljárások végtelensége és a
"bürokrácia", amelyben a rendszer a tőke számára hasznos jogi formák által
lefedve kialakult, részei azoknak a stratégiáknak, amelyeket a biztosítók előnyükre
használnak, Ez pedig a betegek és támogató hálózatuk életkörülményeinek
romlásához vezet, ami - ahogy a tanulmány leírja - a betegek diagnózisának
romlásához, tartós rokkantsághoz, sőt akár halálhoz is vezethet.

A bürokratikus egészségügyi útvonalak a rendszer széles spektrumát ölelik fel,
kezdve a biztonsági személyzet ellenőrzésétől az EPS-ben vagy az IPS-ben, az
általános orvosi és szakorvosi rendelések várakozási idején át az eljárások
engedélyezéséig

és

a

gyógyszerek

iránti

kérelmekig,

az

egészségügyi

szolgáltatásokhoz való hatékony hozzáféréssel kapcsolatos egyéb szempontok
mellett, valamint az alkotmánybírák előtt az egészséghez való jog védelme
érdekében felmerülő igényekig (Abadía & Oviedo, 2009).
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A bürokratikus utak erőteljesen megjelennek a rendszer által az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáférés elé állított gazdasági akadályokban, amelyeket
az önrész és a mérsékelt díjak formájában határoznak meg. Az ilyen kifizetések
célja elvileg az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének racionalizálása volt.
A racionális választás elmélete szerint, ha valaki rendelkezik biztosítással, akkor
megpróbálja azt a lehető leggyakrabban igénybe venni, hogy a legtöbbet hozza ki
a szolgáltatásért fizetett díjból. Az önrész és a mérsékelt díjak azonban végül is
akadályozták a szolgáltatáshoz való hozzáférést, és ahelyett, hogy racionalizálták
volna az egészségügyi szolgáltatások igénybevételét, inkább az EPS-eket
részesítették előnyben, ami további gazdasági forrást jelentett számukra.

A földrajzi közigazgatási struktúra egy másik akadálya a hozzáférésnek, ahol
bürokratikus utak is működnek. Például Bogotá városában a vertikális integráció
azt eredményezte, hogy az EPS-ek és az IPS-ek a város északi részén
helyezkednek el, ahol a periférián és a peremterületeken élő szegény emberek
hosszú utakat kénytelenek megtenni, hogy engedélyekhez, gyógyszerekhez,
ellátáshoz stb. jussanak.

Az ország többi részén a helyzet még összetettebb, mivel az EPS a legjobb
gazdasági

szerződési

feltételekkel

rendelkező

IPS-ekkel

szerződik

a

szolgáltatásokra, amelyek nem mindig a távoli és nehezen megközelíthető
helyeken találhatók, ezért az EPS és az IPS számára jövedelmezőbb a földrajzi
távolságok miatt az egészségügyi szolgáltatások iránti alacsonyabb kereslet, így
kevesebb forrást fordítanak az egészségügyi szolgáltatásokra.
A hozzáférés további akadályai szociokulturális jellegűek, ahol az 1991-es
alkotmányban rögzített különbségek elismerése eltörlődik az egészségügyi
rendszerben. A rendszer struktúrája és bürokratikus útvonalai nem foglalkoznak a
kolumbiai népesség, csoportok és közösségek sokféleségének kulturális és
társadalmi különbségeivel, amelyeknek más a felfogása az egészség és a
betegség megértéséről, saját gyógyászatukról, a különböző formákról, a
gyógyításról és a gyógyításról.
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gyógyítás és magának az egészséghez való jognak egy másik felfogása. Az
egészségügyi rendszer reprodukálja a "kifehérítés" hegemón vízióját, amelyben az
egészségügyi rendszer a gyógyítás nyugati modelljét reprodukálja.
Különösen az őslakos közösségek különböző követelései generáltak egy olyan
jogalkotási folyamatot, amely az egészségügy területén egy nyilvánvalóan kultúrák
közötti elismerésnek adott formát. A 2001. évi 691. törvény, "amely szabályozza az
etnikai

csoportok

részvételét

a

kolumbiai

általános

társadalombiztosítási

rendszerben". A törvény címének tágassága ellenére alkalmazási keretei az
őslakos népekre korlátozódnak, amint az első cikkéből is kitűnik, amely a törvény
alkalmazási körét erre a népcsoportra korlátozva határozza meg, és nem terjed ki
más, sokszínű és differenciált etnikai és kulturális formákra, amelyek nem
korlátozódnak ezekre a közösségekre44.
A fent említett törvény feladata volt többek között a különböző szempontok
szabályozása, mint például a csatlakozás formái, a juttatási rendszer, a
finanszírozás, a támogatások kezelése, a csatlakozás és a mobilitás a
rendszerben, a rendszer szerveiben való részvétel. A törvény betűje azonban nem
a másság elismerését és tiszteletét mutatja, hanem a (poszt)neoliberális
multikulturalizmus egy sajátos formáját, ahol a másik elismerése a piacra való
beilleszkedésükön alapul, ahonnan történelmileg kirekesztették őket, de az új
szabályok most lehetővé teszik számukra, hogy alávessék magukat a piac
logikájának és a verseny törvényeinek. Ebben az értelemben a törvény
engedélyezi az őshonos egészségfejlesztési társaságok (EPSI), valamint az
őshonos támogatott rendszerű biztosítók (ARSI) létrehozását. Ebben a tekintetben
Slavoj Žižek multikulturalizmusról szóló elemzése tanulságos az elismerés e
formája és a Másiknak az egészségügyi rendszerbe való bevonása szempontjából:
1. cikk. Alkalmazás. Ez a törvény szabályozza és garantálja az őslakos népek hozzáférési és
részvételi jogát az egészségügyi szolgáltatásokhoz, méltó és megfelelő körülmények között, a
nemzet etnikai és kulturális sokszínűségének kellő tiszteletben tartása és védelme mellett.
Alkalmazási körén belül szabályozza a kolumbiai őslakos népekre alkalmazandó egészségügyi
társadalombiztosítási rendszer működési, finanszírozási és ellenőrzési formáját, és ekként
értelmezi az 1991. évi 21. törvény 1. cikkében szereplő meghatározást.
44
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"(...) a multikulturalizmus napjainkban erőltetett problematikája - a kulturálisan
különböző

világok

hibrid

együttélése

-

az

ellenkező

problémakör

megnyilvánulásának módja: a kapitalizmus mint egyetemes rendszer masszív
jelenléte. Az ilyen multikulturalista problematika a mai világ példátlan
homogenizálódásáról tanúskodik. Mivel a társadalmi képzelet horizontja már nem
engedi

meg,

hogy

a

kapitalizmus

végső

összeomlásának

gondolatával

foglalkozzunk, a kritikai energia mintha a globális kapitalista rendszer alapvető
homogenitását érintetlenül hagyó kulturális különbségek elleni küzdelemben
találna kiutat. Tehát az elektronikus csatáink az etnikai kisebbségek, a melegek és
leszbikusok, a különböző életstílusok és más hasonló kérdések körül forognak,
miközben a kapitalizmus folytatja diadalmenetét [Kiemelés a miénk] (idézi C. R.
Vega, 2011a, 13. o.).

6. Az erőforrások áramlása a rendszerben: a rendszer bérlőinek
kifosztása.
David Harvey (2012) kifejti, hogy a tőkeáramlás a véráramláshoz hasonlítható.
Mindkét esetben szükség van az állandó és zavartalan áramlásra, mert ha ez
akadályozva van, a tőke túlhalmozódásának gazdasági válságai következnek be
(Harvey, 2012, 5-6. o.).
Az egészségügyi rendszerről szóló vita részletesen foglalkozott az erőforrások
áramlásának problémájával, amely az egészségügyi rendszer fejlődését lehetővé
tevő létfontosságú folyadékot jelenti. Ezen a ponton a rendszer minden szereplője
olyan stratégiákat alkalmaz, hogy a lehető leghosszabb ideig visszatartsa az
erőforrásokat, elzárja az áramlásokat, lelassítja a körforgási folyamatokat, hogy a
pénz birtokában hipergyorsított felhalmozódást érjen el.
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Amint azt a 2007. évi 1122. törvény vitái óta a Köztársasági Kongresszusban folyó
vitákban, de a jelenlegi reformfolyamatokban is elítélték, a nemzeti kormány,
különösen Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) alatt, az egészségügyi forrásokat CDTk, TES-ek és más pénzügyi biztosítékok létrehozására használta fel, hogy a
hatalmas összegű egészségügyi pénzekből hozamot érjen el.

Hasonlóképpen, az EPS-ek megtartják a hozzájárulás részeként kapott forrásokat,
tartozást halmoznak fel az IPS-nél, amellyel szerződést kötnek az egészségügyi
szolgáltatásokra, ami több hónapon keresztül tart, vagy különböző manőverek
révén a vertikális integráció leple alatt átadják a forrásokat a szolgáltatói
hálózatuknak. Vannak viszont olyan EPS-ek, amelyek nem felelnek meg a
gazdasági szavatolótőkének, de a felügyeletért és ellenőrzésért felelős szerv, az
Országos Egészségügyi Főfelügyelet hozzájárulásával továbbra is működnek. A
területi egységek megállítják az egészségügyi források áramlását, ami elsősorban
az állami kórházhálózatot érinti, csakúgy, mint a támogatott rendszer EPS-jei.

A T-760/08. sz. határozatban az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a POS-en
kívüli eljárások kifizetéseinek behajtásával kapcsolatban jelentős nehézségek
merültek fel a források áramlásában. Általános végzéseinek részeként a Bíróság
egy sor olyan intézkedést rendelt el, amelyek célja az eljárások egyszerűsítése és
az EPS-ek részére történő kifizetési folyamatok felgyorsítása volt, az e vállalatok
által benyújtott tutela keresetek alapján. Az ítélet betartásának mérlegét tekintve ez
volt az a rendelet, amelyet eddig teljes mértékben betartottak, rövid időn belül, ahol
az állam szorgalmasan járt el, és az EPS-ek részletesen nyomon követték az
időben történő végrehajtást.

Másrészt a 2011. évi 1438. törvény egy sor intézkedést fogadott el a források
áramlásának javítására, valamint annak elkerülésére, hogy a források áramlását
folyamatosan megszakítsák és lelassítsák a
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A pénzeszközök közvetlen átutalása a rendszeren belülről a végső rendeltetési
helyre, az egészségügyi szolgáltatások közvetlen szolgáltatójához. A közvetlen
átutalások révén az állam az EPS közvetítése nélkül fizeti ki az IPS-t, ami olyan
eszköz, amely lehetővé teszi a források pénzügyi közvetítésben történő
átutalásának kihagyását.
Ez a panoráma megmutatja, hogy a rendszerben érintett különböző szereplők - az
államtól a különböző magáncégekig - hogyan alakítottak ki különböző stratégiákat,
amelyek lehetővé teszik számukra, hogy saját felhalmozásuk érdekében hasznot
húzzanak az egészségügyi rendszerből. A deregulációnak ez a formája, amely a
költségek és veszteségek áthárítását jelenti a lánc leggyengébb láncszemére, azt
jelenti, hogy az erőforrások áramlásában bekövetkező állandó megszakítások és
késések költségeit a betegek és az egészségügyi dolgozók viselik.

7. Decentralizáció: közigazgatási apparátus a állam privatizációjához.
Az

egészségügyi

rendszer

reformjának

átfogó

folyamata

a

kolumbiai

decentralizáció. A kolumbiai állam új területi struktúrája több területen is
megvalósul, beleértve az adóügyi, politikai és szolgáltatási decentralizációt. E
decentralizációk mindegyike részt vesz az egészségügyi rendszer fejlesztésében.
Ez a széles körű folyamat a központi kormányzati szint és a regionális elitek közötti
kapcsolatokban egy sor összetett dinamikát hozott létre, átformálva az állam
területi hatalmi struktúráját. Az állam mélyreható átalakulásának összetett, még
mindig épülőben lévő folyamatáról van szó, amely egyszerre reagál a nemzeti
politika helyi dinamikájára, valamint a multilaterális szervezetek birodalmi
kormányzatának utasításaira és strukturális kiigazítási terveire, az IMF ortodoxiája,
majd később (poszt)neoliberális konszenzusként, a Világbank és az IDB
vezetésével (Dávalos, 2011, 134-142. o.).

A decentralizáció közvetlenül kapcsolódik az egészségügyi rendszeren belüli
területi mozgáshoz, amely a földrajzi fejleményekre reagál.
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a tőke által előírt (Harvey, 2007b). A felhalmozódás formái nem ugyanazok
Bogotában, mint például Quibdó (Chocó) vagy Soledad (Atlántico) településeken.
A

földrajzi

adottságok

egészségügyben,

lehetővé

tekintettel

a

tehetik
lakosság

a

nagyobb

felhalmozódást

szétszórtságára,

a

az

hozzáférés

nehézségeire és az egészségügyi szolgáltatások iránti alacsony igényükre, illetve
arra, hogy nem ismerik jogaikat és nem tudják, hogyan követelhetik azokat. Az
ombudsmani

hivatalnak

az

egészségügyi

ügyekben

alkalmazott

tutelák

alkalmazásáról szóló következtetései szerint "továbbra is Antioquia, Valle del
Cauca, Caldas, Santander és Bogotá város megyéi azok a helyek, ahol a legtöbb
egészségügyi ügyekben alkalmazott tutela összpontosul" (Ombudsmani Hivatal,
2013), ami azt mutatja, hogy az egészséghez való jog érvényesítésére szolgáló
jogi mechanizmusok alkalmazása hogyan koncentrálódik, de azt is, hogy hová
koncentrálódik az ellátásuk.

Másrészt a területi és adóügyi struktúra azt jelentette, hogy a megyei és
önkormányzati hatóságok az egészségügyi szolgáltatások finanszírozására szánt
források jelentős részét kapták. Az Országos Egészségügyi Főfelügyelőség
jelentése szerint az ország polgármestereinek fele (1075-ből 550) ellen nyomozás
folyik az egészségügyi forrásokkal való visszaélés miatt, különösen a támogatott
rendszerben. Az Önkormányzatok Szövetsége azonban kifejtette, hogy nem lehet
általánosítani a korrupció elszigetelt eseteiről (G. M. M. Uribe, 2009, 170-178. o.).
A decentralizációs folyamat másik hatása az egészségügyi erőforrások félkatonai
struktúra általi elsajátítása. Az ANTHOC szakszervezet szerint a Karib-tenger
partvidékén működő támogatott egészségbiztosítási társaságok (ARS) a "Jorge
40" nevű félkatonai vezető ellenőrzése alatt álltak. Ugyanezt a szakszervezetet
félkatonai erők fenyegették (Amnesty International, 2007).

Francisco Gutiérrez szerint az egészségügyi rendszer félkatonai átvétele a
következőképpen működött:
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"a.

Egészségügyi

szövetkezetek

létrehozásával

vagy

megfelelő

nyomásgyakorlással (erőszakkal és megvesztegetéssel) a meglévőkre, hogy
alávessék magukat a terveiknek;
b. Mivel már saját ARS-sel rendelkeztek, felduzzasztották a kedvezményezettek
számát, és magas állami támogatásokat sajátítottak ki;
c. Néha bérleti díjat követelnek a meglévő kedvezményezettektől. Ezt azért
tehették meg, mert kényszerítéssel meg tudták akadályozni, hogy bármely más
ARS részt vegyen az üzletben, és (...) a rendszer ösztönözte a kórházakat arra,
hogy ne nyújtsanak egészségügyi szolgáltatásokat olyan szegényeknek, akik nem
tartoznak valamelyik ARS-hez" (S. F. Gutiérrez, 2009, 180. o.).

Gutiérrez (2009) szerint a paramilitarizmus belépését az egészségügyi ágazatba
maga a rendszer struktúrája tette lehetővé, amely lehetővé tette számára: (a)
növelni tudta a bérleti díját az egészségügyre fordított állami kiadások
növekedésével szemben, amelyek a kábítószer-kereskedelemhez képest sokkal
magasabbak voltak; b) nem volt bűncselekmény, és az állam védelme alatt állt; c)
ezek a műveletek a helyi politikusok és a regionális elit támogatását élvezték, ami
lehetővé tette, hogy hatalmi és befolyási struktúráit megszilárdítsa; d) és a helyi
legitimitás forrásává vált, mivel lehetővé tette, hogy kliensi hálózatokat hozzon
létre, hogy a polgárok hozzáférhessenek az egészségügyi szolgáltatásokhoz.

8. Az EPS és a IPS politikai hatalma
David

Harvey

(2012,

47-48.

o.)

a

2008-as

gazdasági

válságról

szóló

tanulmányában elemzi az "állam és pénzügyek kapcsolatát", amelyből kiindulva a
burzsoázia felemelkedése és pénzhatalma lehetővé teszi, hogy döntő befolyást
gyakoroljon

a

politikai

intézményekre

és

az

állam

katonai-adminisztratív

apparátusára, és mi még hozzátennénk a tőke számára hasznos normák
konfigurációját is. Ebben az értelemben a gyakorló jog fejlődése nem mindig az
államon kívül zajlik, hanem a jogrendszerhez kapcsolódik, amelytől a legjobb
stratégiája és jövedelmezősége függ, és amelyet bizonyos esetekben arra
használnak fel, hogy rákényszerítsék a
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hasznos formái a felhalmozás felé. Itt jönnek képbe a kormányzás különböző
formái, ahol ösztönzik a tőketeremtést és a pénzáramlások fejlődését.
Mind az EPS-ek, mind az IPS-ek jelentős gazdasági növekedést mutattak, ami
széles körű politikai hatalmat biztosított számukra az egészségügyi rendszert
szabályozó és ellenőrző különböző állami szervekben. Ez lehetővé tette többek
között a Pénzügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, az Egészségügyi
Szociális Biztonsági Tanács, az Egészségügyi Szabályozó Bizottság és az
Országos

Egészségügyi

Főfelügyelőség

számára,

hogy olyan

döntéseket

hozzanak, amelyek egybeesnek a magánszektor, az ágazati szövetségek és a
nemzetközi szervezetek, az EPS-ek és az IPS-ek érdekeivel. Az alábbiakban
részletesen elemezzük, hogyan működött az állam és a finanszírozás kapcsolata a
kolumbiai egészségügyi rendszerben.

8.1. Az Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztérium és tisztviselői.
A poszt-neoliberális projekt szerves részei és a forgóajtó
A kolumbiai egészségügyi rendszer 1993-as reformja hiteles állami politikaként
szilárdult meg, ami a reformot húsz éve fenntartó (poszt)neoliberális konszenzus
erejét mutatja, és a közeljövőben nem várható változás a modellben. Minden
kormány hozzájárult e politika kialakításához: César Gaviria (1990-1994)
támogatta és jóváhagyta az 1993. évi 100. törvényben foglalt reformot; Ernesto
Samper (1994-1998) szociáldemokrata programja ellenére megkezdte a reform
végrehajtását; Andrés Pastrana (1998-2002) döntő előrelépést tett a reform
végrehajtásában, és a reformot ért kritikák ellenére is sikerült fenntartania a
modellt. Álvaro Uribe (2002-2010) sikeresen elmélyítette a modellt, leküzdve az
egészségügyi üzletágat érintetlenül hagyó törvényi reformokat, és az EPSüzletágat az államtól függetlenítve; végül Juan Manuel Santos (2010-2014), a
kormányzat szempontjából.
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A technokrata és ökonomista megközelítésnek sikerült megőriznie a modellt,
annak ellenére, hogy a népi szektorok egyre inkább elutasítják a jelenlegi
egészségügyi modellt.
Az egyik ilyen, az állam és a finanszírozás összefonódását erősen bizonyító
intézmény az egészségügyi ágazatért felelős minisztérium. Ez az intézmény
jelentős számú funkciót összpontosít a rendszer fejlesztése érdekében, amelyek
közül kiemelkedik az egészségügyi rendszer irányító szerepe. A modell
megvalósítása megmutatja, hogy a különböző miniszterek hogyan viszonyultak
kedvezően a rendszerhez, vagy mint a kapitalista szerkezetátalakítás szerves
részét képező értelmiségiek, vagy mint a magán egészségügyi vállalatok és az
állam között cirkuláló alanyok, egy összetett forgóajtó folyamatában (Klein, 2007,
420-428. o.), amelyek az előbbiekkel ellentétben az EPS-ek ún. kormánya által
kialakított korrupciós és államfogási hálózatokról adnak számot.
Az egyik kiemelkedő személyiség Juan Luis Londoño de la Cuesta volt, aki két
különböző kormányban is egészségügyi miniszterként szolgált. Közgazdászként és
közgazdászként a Harvard Egyetemen doktorált közgazdaságtanból Jeffrey Sachs
irányításával, aki maga is Milton Friedman tanítványa volt.

Az 1990-es években támogatta a Gaviria-kormányt az 1993. évi 100. törvény
elfogadásában. Ezt követően vezető közgazdászként dolgozott a Világbanknál és
az Amerika-közi Fejlesztési Banknál, ahol az általa 1993-ban a mexikói Julio
Frenkkel közösen támogatta az egészségügyi modellt, a "strukturált pluralizmus"
modell elméleti felépítésével.

2002-ben visszatért Kolumbiába, hogy Álvaro Uribe Vélez kormánya alatt
támogassa az egészségügyi rendszer helyes megvalósítását. A rendszer védelmét
az egyik olyan érvre alapozta, amelyet az egészségügyi rendszer legnagyobb
vívmányaként ismételt és mutatott be, és amely miatt a reformot helyes útként kell
támogatni: a biztosítási lefedettség terén elért fejlődésre. Londoño szerint "az
egészségügy tekintetében nyilvánvaló volt, hogy a lefedettség terén a fejlődés a
253

következőkről indult el
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13,4% 1992-ben 58,1%-ra 2000-ben" (Londoño, 2002). Ez az érvelés elsősorban
az általa felhozott félrevezető összehasonlítás miatt volt ellentmondásos, mivel
1993 előtt nem volt biztosítási rendszer. Londoño miniszter a kapitalista
szerkezetátalakítási projekt szerves részét képezi, aki akadémiai profiljával és
kiterjedt kapcsolataival a helyi politikai osztályhoz és a nemzetközi szervezetekhez
a gyakorlatba ülteti a nyereséges egészségügyi piac létrehozására vonatkozó
kutatásait és akadémiai modelljeit.

Mások forgóajtót hoztak létre az ACEMI magán EPS-szövetség és az
egészségügyi minisztérium között. Közülük kiemelkedik Nelcy Paredes, María
Teresa Forero de Saade és Augusto Galán orvosok. Ez utóbbi, az 1989-es
elnökválasztási kampány során meggyilkolt liberális politikus rokona, a Samperkormány egészségügyi minisztere volt (1994-1998). Hivatali ideje alatt előrelépést
ért el az egészségügyi rendszer megvalósításának elindításában. Ezt követően
egyidejűleg az ACEMI elnöki tisztségét is betöltötte, valamint az Egészségügyi
Minisztérium tanácsadója volt, ami miatt le kellett mondania az Országos Orvosi
Akadémiáról. 2010-ben ő volt az egyik tanácsadója az egészségügyi szociális
vészhelyzetről szóló rendeleteknek (Noticiero CM&, 2010).

A radikális neoliberális ortodoxiával összhangban Álvaro Uribe Vélez kormánya
(2002-2010) az állam méretének csökkentése mellett döntött, és nyolc éven át az
Egészségügyi Minisztériumot és a Munkaügyi Minisztériumot a Szociális Védelmi
Minisztériumba olvasztotta. Bár a nemzeti kormány azzal érvelt, hogy ez a legjobb
alternatíva az országot sújtó munkaerő- és egészségügyi válság leküzdésére, az
igazság az, hogy ezen átalakítások mögött a piaci modell megerősítése, a
költségvetési kiigazítások elmélyítését szolgáló mechanizmusok létrehozása és az
ágazat átszervezése állt. Ezzel az átszervezéssel a létszámcsökkentés mindkét
portfólióban 15 százalékos volt. Miután Londoño miniszter 2003 februárjában, az
Uribe-kormányzati

ciklusa

elején

repülőgép-szerencsétlenséget

szenvedett,

helyére Diego Palacio Betancourt orvos került (G. M. M. Uribe, 2009, 195. o.).
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A Kolumbiai Orvosi Szövetség tanulmányai, amelyek az információkhoz való
hozzáférés érdekében tutela kereset benyújtását tették szükségessé, elítélték,
hogy Palacio miniszter úr a Roché Laboratories multinacionális gyógyszeripari
vállalatnak kedvez, hogy a hivatala által kiadott határozatban megvédje nyolc
drága gyógyszer kizárólagos forgalmazását. Ez ahhoz vezetett, hogy ezekért a
gyógyszerekért magas, a perui és spanyolországi értéküknél magasabb túlárazást
fizettek (Marín, 2012). Palacio miniszter ellen viszont bírósági vizsgálat folyik, mert
szavazatokat vásárolt a kongresszusi képviselőktől annak a törvényi aktusnak a
jóváhagyása érdekében, amely lehetővé tette Álvaro Uribe Vélez újraválasztását
az elnöki tisztségbe. A főügyészség a Legfelsőbb Bíróságtól kérte a volt tisztviselő
elítélését vesztegetés bűntette miatt (El Tiempo, 2013).

Juan Manuel Santos kormánya (2010-2014) alatt a minisztériumok szétválasztását
feloldották, és az Andok Egyetem közgazdászát, Mauricio Santamaríát nevezték ki
egészségügyi és szociális védelmi miniszternek. A Jorge Enrique Robledo
szenátor által támogatott politikai ellenőrzési vitákban elítélte, hogy Santamaría
miniszter a CRES 2010. december 29-i 19. számú megállapodásával jóváhagyta,
hogy a Saludcoop csoport 825,760 millió peso gyógyszerköltség-túllépést
követeljen vissza az államtól. A szenátor azt is elítélte, hogy Santamaría miniszter
2011-re elrendelte az UPC értékének növelését. Azonban a 49 EPS-ből,
amelyeknek információt kellett volna szolgáltatniuk a minisztériumnak az UPC
értékének meghatározásához, csak négy szolgáltatott érvényes információt, a
többi ellentmondásokat jelentett.

2012. január 24-én Santamaría miniszter, aki a 2011. évi 1438-as törvényt
támogatta a kongresszusban, a Nemzeti Tervezési Hivatal igazgatója lett, akit
korábbi miniszterhelyettese, Beatriz Londoño követett, aki a Rosario Egyetem
orvosdoktora, és a Harvard Egyetemen szerzett közegészségügyi mesterdiplomát.
Rövid,

9

hónapos

megbízatása

után

Kolumbia

svájci

meghatalmazott

nagyköveteként lépett hivatalba.
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A jelenlegi minisztert, Alejandro Gaviria Uribét, a Kaliforniai Egyetemen
közgazdaságtanból doktorált mérnököt Robledo szenátor kihívta, és azt kérte,
hogy a Minisztertanács előtt nyilvánítsa magát eltiltottnak az egészségügyi
rendszer reformjával való foglalkozástól. A szenátor kérése kifejti, hogy Gaviria az
egészségügyi miniszteri kinevezése előtt az EPS-Sura és a Sura Medicina
Prepagada egészségügyi üzletágakban részt vevő Grupo Empresarial Antioqueño
részét képező Bancolombia igazgatótanácsának tagja volt. Felesége, Carolina
Soto ugyanakkor a Fasecolda ügyvezető alelnöke volt, egy olyan szervezeté,
amelyet a biztosítási ágazat védelmére hoztak létre, amely az egészségügyi
ágazatot is magában foglalja.

8.2. A politikai pártok egészségügyi vállalatok általi finanszírozása
Az egészségügyi rendszer jogalkotási fejlődése feltárta az EPS-ek és az IPS-ek,
valamint a politikai hatalom közötti kapcsolatot. Az összeférhetetlenség miatti
akadályok számán keresztül a képviselők megmutatták szoros kapcsolatukat az
egészségügyi magánszektorral, politikai kampányaik finanszírozásán keresztül,
amelyet "egészségügyi padnak" neveztek el (Semana, 2013b).

Ángela Robledo45 , a Zöld Párt szenátora a Nemzeti Választási Tanács által közölt
információk alapján elítélte, hogy több politikai párt is kapott támogatást az
egészségügyben érdekelt intézményektől. Ugyanakkor arra kérte Juan Manuel
Santos elnökjelöltet, hogy tisztázzon minden kétséget az egészségügyi üzletágban
érintett vállalatok által az elnöki kampányához nyújtott hozzájárulásokkal
kapcsolatban,

mivel

kedvezményezettjeként

az
a

U

párt

2010-es

az
évre

első

helyen

vonatkozóan,

szerepel
ami

az

EPS

egybeesik

az

elnökválasztási kampánnyal (A. Robledo, 2013). A Polo Democrático Alternativo
kivételével valamennyi politikai párt, amely részesült e forrásokból, különböző
módon támogatta az EPS-eket.
45A Zöld

Párt jelenlegi bogotai képviselője, pszichológus és szociálpolitikai mester (Congreso Visible,

2013).
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a modell korlátlan formája és a kormány által támogatott legfrissebb reformprojekt.
Egy magas szakmai profillal rendelkező szakemberekből álló csoporton keresztül,
akik amellett, hogy rendelkeznek a gazdasági erőforrásokkal, a különböző állami
intézményekből származó információforrásokkal is, amelyek lehetővé tették
számukra, hogy fenntartsák az egészségügyi piac feletti ellenőrzést, és
semlegesítsék a rendszerben bekövetkező, az érdekeiket érintő változásokat. Az
EPS szakszervezetek, különösen az ACEMI és a Gestarsalud, állandóan jelen
voltak a reformok és a rendszer fejlesztéséről szóló politikai ellenőrzési vitákban
(G. M. M. Uribe, 2009, 228. o.).
A HPS-ek államra gyakorolt befolyására példa volt a 2011. évi 1438-as törvényről
szóló viták. Akkoriban a vertikális integráció abszolút tilalmát vitatták, ami arra
kötelezné az EPS-eket, hogy csak adminisztratív funkciókat lássanak el, és ne
legyenek saját egészségügyi szolgáltatási hálózataik tulajdonosai. Juan Carlos
Echeverry pénzügyminiszter a törvényről szóló vitában egy ilyen intézkedés ellen
szólalt fel, és éppen az ellenkezőjét javasolta, hogy ne legyenek korlátozások vagy
tilalmak a HPS-ek vertikális integrációjára vonatkozóan.
A Polo Democrático Alternativo elítélte, hogy a miniszter az EConcept nevű cégén
keresztül tanácsot adott az EPS Saludcoopnak, amelyben azt javasolta, hogy a
vállalat növekedése érdekében lobbizzon a kormánynál a 30%-os vertikális
integrációs

korlátozás

eltörlése

érdekében.

Kezdetben

a

törvényjavaslat

jóváhagyási eljárása során megszüntették a 2007. évi 1122. törvény által a
vertikális integrációra előírt korlátozást. A törvénytervezet egyeztetése során
azonban a vertikális integrációra vonatkozó 30%-os korlátot fenntartották. A
pénzügyminisztériumban eltöltött idő után Echeverry jelenleg Kolumbia képviselője
az IDB-nél.

8.3. Pénzügyi megmentési kísérletek EPS-ek
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Több lehetőség is adódott arra, hogy a tőke számára hasznos jogi formák révén
megpróbálják pénzügyileg kisegíteni az EPS-eket. Az Uribe-kormány szociális
vészhelyzetet hirdetett az egészségügyben, és egy sor olyan intézkedést fogadott
el, amelyek célja, hogy az egészségügyi rendszerre, a cigarettára, a szeszes
italokra és a szerencsejátékokra kivetett adók révén új forrásokat biztosítson. Az
adókat azonban a népszerű borokra és a sörre korlátozták, míg a rumot, az
aguardientes-t és a whiskyt nem emelték, hogy ezzel kedvezzenek az akkori
pénzügyminiszter, Oscar Iván Zuluaga (Caracol Radio, 2010a) rokonainak és a
kormányzóknak, akik igyekeztek a regionális szeszipari vállalatokat pozícionálni
(León, 2010).

Az EPS szakszervezete, az ACEMI, arra figyelmeztetett, hogy pénzügyi
mentőcsomagra van szükség, ha az adóügyi intézkedések nem mennek át az
Alkotmánybíróság ellenőrzésén (Caracol Radio, 2010c). Az Alkotmánybíróság
alkotmányellenesnek nyilvánította a szociális vészhelyzetet, de úgy ítélte meg,
hogy a szükségállapot keretében létrehozott adók szükségesek voltak a rendszer
pénzügyi

válságának

elhárításához,

ezért

úgy

döntött,

hogy

ezeket

az

intézkedéseket nem nyilvánítja alkotmányellenesnek.

Említésre méltóak a Piedad Zuccardi szenátor által 2010-ben megkísérelt mentési
kezdeményezések is46 . A szenátor annak idején megnyitotta a köztársasági
kongresszuson belüli vitát az egészségügyi rendszer pénzügyi válságáról és a
pénzügyi mentés szükségességéről. A szenátor az egészségügyi válságot az
1999-es pénzügyi válsággal összehasonlítva, amikor a bankok számára egy sor
mentőintézkedést fogadtak el, hasonló intézkedések elfogadását javasolta az EPSek megmentésére. Az egészségügyi ágazati garanciaalapon (FOGASA) keresztül
az EPS-ek átmeneti államosítását javasolták annak érdekében, hogy
46 Zuccardi az

Universidad Autónoma del Caribe társadalmi kommunikáció szakos hallgatója és a
bolivári vezető, Juan Juan felesége. Amikor 1998-ban visszavonult a szenátusból, Zuccardit a
Liberális Párt nevében választották meg. 2002 óta, amikor újraválasztották, alapító tagja a Partido
de la U-nak, amelynek nevében 2006-ban és 2010-ben újraválasztották szenátornak. 2013
februárja óta a Legfelsőbb Bíróság vizsgálódik ellene, amely 2013 októberében bíróság elé állította
állítólagos súlyos bűnszövetkezet elkövetésére irányuló állítólagos bűnszövetkezet miatt, amely a
félkatonai erőkkel való állítólagos kapcsolataihoz kapcsolódik (Congreso Visible, 2013).
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pénzügyileg szanálni kell, amelyet aztán visszaadnának a magánszektornak (B. D.
Restrepo, 2012).
A másik pénzügyi mentőkezdeményezést Dilian Francisca Toro szenátor vezette,
aki a Konzervatív Párt Fernando Tamayo, a Liberális Párt Edison Delgado és a
Nemzeti

Integrációs

Párt

(PIN)

Jorge

Eliecer

Ballesteros

szenátorainak

támogatását élvezte a "kórházi ellátás megfelelőségét szolgáló kiegészítő források"
elnevezésű javaslaton keresztül. E kezdeményezés révén a polgármesteri
hivatalok és az önkormányzatok adósságait közvetlenül az EPS-eknek, valamint
az EPS-ek refinanszírozására és tőkésítésére nyújtott kedvezményes kamatozású
hiteleken keresztül kívánták kifizetni (Dinero.com, 2011).

A 2013. január 2-án elfogadott 1608. számú törvény egy sor intézkedést hoz az
EPS-ek javára az IPS-ekkel szembeni tartozásaik enyhítése érdekében. Gloria Stella
Díaz képviselő asszony47 szerint a törvény "az EPS-portfólió megvásárlását
javasolja, és ezzel jutalmazza az erőforrásokkal való rossz gazdálkodást"
(Asívamosensalud, 2012). Gloría Inés Ramírez szenátor, a Polo Democrático
Alternativo képviselője viszont kijelentette, hogy: "a közvéleményt elhitetik, hogy a
válság a területi egységeknek a támogatott rendszer IPS-ével és EPS-ével
szemben fennálló kötelezettségei miatt van, holott az igazság az, hogy a fő ok az
egészségügyi forrásoknak a biztosítók általi eltulajdonítása" (Asívamosensalud,
2012).
Az egészségügyi rendszer legutóbbi, folyamatban lévő reformja is az EPS-ek
pénzügyi megmentésében próbál előrehaladni, ahogyan azt az Egészségügyi
Minisztérium tweetjének 160 karakterében összefoglalták: "Az egészségügyi
rendszer pénzügyi megmentését a reform keretében kell végrehajtani: Ministro
@agaviriauhttp://bit.ly/1cTyWaW" Az Egészségügyi Minisztérium sajtóközleménye
szerint a képviselőház hetedik bizottságában tartott politikai ellenőrző vitában
Gaviria miniszter úr
47

jogász az Universidad Libre de Colombia, családjogi szakjogász a Pontificia Universidad
Javeriana egyetemről. A bogotái képviselőház képviselője; MIRA politikai mozgalom (2006-2014)
(www.congresovisible.org)
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Kijelentette, hogy a reform az elszámolás tisztázásának egyenlegét javasolja,
mivel a tartozások nem egyértelműek, amihez az egészségügyi főfelügyelőségnek
megfelelő eszközökkel kell rendelkeznie. A miniszter a következőket mondta: "A
világ összes pénzügyi válságát úgy lehet megoldani, ha mindenki együttműködik.
Amikor ilyen pénzügyi válság van, a társadalomnak közös erőfeszítéseket kell
tennie" (Egészségügyi és Szociális Védelmi Minisztérium, 2013).

Ez a válság elhárításának képlete, a (poszt)neoliberális politikai projekt
osztályhatalom helyreállítására irányuló politikája keretében, amely a veszteségek
társadalmasításából, de a nyereségek privatizálásából áll. David Harvey (2007a,
2012) a neoliberalizmusról és a 2008-as gazdasági válságról szóló elemzésében
számos példát hoz fel erre a globális szinten egységesített formulára, amely
megmutatja, hogy az állam hogyan kedvez a burzsoáziának és a nagytőkének.

8.4. Az EPS betiltására irányuló jogalkotási aktusok kudarca Kolumbia
Az a politikai hatalom, amelyet az EPS-eknek sikerült felhalmozniuk, nemcsak azt
tette lehetővé számukra, hogy a közvetett magánirányítás egy formáját hozzák
létre, hogy az állami jog segítségével a tőke számára hasznos szabályokat
alkossanak, hanem azt is, hogy semlegesítsenek minden ellenük irányuló reformot.
Ez volt a helyzet az alkotmányos reform esetében, amely megpróbálta betiltani az
EPS-eket Kolumbiában. Öt alkalommal próbálták meg különböző politikai erők ezt
a

törvényt

elfogadtatni

a

Köztársasági

Kongresszusban,

különböző

jogi

stratégiákat és megközelítéseket alkalmazva, de egyikük sem járt sikerrel.
A liberális párti pad benyújtotta a 2006. évi 072. számú törvényjavaslat első
tervezetét. A törvényjavaslat az Alkotmány 11. cikkének az élethez való jogról
szóló, az egészséggel kapcsolatos reformját javasolta. A törvényjavaslat szoros
kapcsolatot javasolt az egészség és az élethez való jog között, és az államot
mindkét jog biztosításáért felelősnek jelölte meg. A rendelet rendelkezett továbbá
egy
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Az egészséghez való jognak elsőbbséget kell élveznie a puszta jövedelmezőség
vagy a költségek szempontjaival szemben" (C. Salamanca, Pablo Enrique,
Camelo, Marín, & López, 2006).

A

cikk

a

támogatott

egészségügyi

rendszer

pénzügyi

közvetítésének

megszüntetését is megállapította. E tekintetben a törvényjavaslat a következőket
írta elő: "A veszélyeztetett rétegek egészségügyi szolgáltatásainak biztosítása és
adminisztrációja az állami szervek feladata lesz" (C. Salamanca, Pablo Enrique és
mások, 2006). A jogalkotási aktus tervezetét 2006. december 18-án a határidő
lejárta miatt félretették.
Pedro Enrique Salamanca Cortés48 képviselő a többi képviselő támogatásával
ismét benyújtotta az Alkotmány 11. cikkének reformjáról szóló törvényjavaslatot, a
2010.

évi

63.

számú

törvényjavaslatot.

Ez

a

törvényjavaslat

az

előző

törvényjavaslat megközelítését vette át, kisebb módosításokkal. A törvényjavaslat
megállapította, hogy az 1., 2. és 3. réteg egészségügyi szolgáltatásainak
biztosítása és adminisztrációja az állam feladata lesz (C. Salamanca, Pablo
Enrique, 2010). A képviselőház első állandó alkotmányügyi bizottságában folytatott
vita során a törvényjavaslatot visszavonták, mivel a jogalkotási folyamat feltételei
miatt

nem

lehetett

lefolytatni

az

alkotmányreformhoz

szükséges

vitákat

(képviselőház, 2011).
Salamanca képviselő ismét megkísérelte az alkotmány reformját az egészségügyi
rendszer

strukturális

átalakításának

előmozdítása

érdekében,

a

pénzügyi

közvetítésnek az egészségügyi rendszerből való kiiktatásával. Ezúttal a jogalkotási
törvénytervezet az Alkotmányt kiegészítette egy cikkel, a 11A cikkel, amely átvette
az ő megközelítését, de ezúttal a pénzügyi közvetítés teljes megszüntetését
javasolta az egészségügyi rendszerben.

48

Közigazgatási és politikatudományi tanulmányokat folytatott. Egyetemi tanár. A Munkaügyi és
Szociális Biztonsági Minisztérium szakszervezeti nyilvántartásának vezetője. A bogotái városi
tanács külső tanácsadója. A Liberális Párt képviselője a bogotái képviselőházban (2006-2014).
(www.congresovisible.org)
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az egészségügyi rendszer pénzügyi közvetítése. Cikke a következőket javasolta:
"Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása az állam át nem ruházható felelőssége,
és nem rendelhetők alá nyereségességi szempontoknak; ugyanakkor az egyének
közvetlenül és önállóan szerződést köthetnek egészségügyi szolgáltatások
nyújtására magáncégekkel (...)" (C. Salamanca, Pablo Enrique (koordináló
előadó), 2011).
A képviselőház első állandó alkotmányügyi bizottságának 2011. október 18-i
vitáján a törvényjavaslatot nem tárgyalták, így annak megvitatását a november 2-i
ülésre halasztották. Ezen az ülésen, amikor a kérdés megvitatására került sor, a
bizottság elnöke kérte a vita elhalasztását az ülésre rendelkezésre álló idő
rövidsége miatt. Salamanca képviselő azt kérte, hogy a vitát ne halasszák el,
tekintettel a törvényjavaslat jelentőségére és arra, hogy a kongresszusban meg
kell nyitni a vitát, és intézkedéseket kell elfogadni az egészségügyi válság
megoldására. Az elnök asszony azonban ragaszkodott ahhoz, hogy nincs elég idő
a törvényjavaslat megvitatására, mivel két padsoros éppen ebédelni indult, és
nincs elég idő arra, hogy a törvényjavaslatot a jelenlegi törvényhozásban
elfogadják. Ezért a törvényjavaslatot ismét visszavonták (Képviselőház, 2012).
2012 márciusában Salamanca képviselő ismét javaslatot tett az Első Állandó
Alkotmányügyi Bizottságnak az előző törvényhozásban visszavont jogalkotási
aktusra. Ez alkalommal a törvényjavaslat pozitív jelentést kapott az első vitára (C.
Salamanca, Pablo Enrique, 2010).
Ezt követően Alfonso Pradát49 nevezték ki előadónak, aki a törvényjavaslat
beterjesztését javasolta. Egy alkotmányos elemzésben, Robert Alexy, Rodolfo
Arango és Carlos Bernal Pulido elemzéseire támaszkodva az előadó arra a
következtetésre jutott, hogy az egészség mint "optimalizálási megbízatás"
különböző mértékben teljesül, és

49

Jogász, posztgraduális diplomával alkotmányjog, jogfilozófia és jogelmélet területén. E területek
(www.congresovisible.org)
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professzora az Universidad Libre egyetemen. Három cikluson keresztül a bogotái városi tanács
tagja.
A bogotái képviselőház képviselője; Zöld Párt (2010-2014).

(www.congresovisible.org)
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Ez tehát egy alapvető jog, de "szűk körű", hogy
az állam tényszerű intézkedéseit követeli. Az előadó Alexijre hivatkozva megállapítja,
hogy:
"A szociális alapjogok mint szűk értelemben vett ellátásokhoz való jogok, azaz mint
az egyénnek az állammal szemben fennálló joga valamire, amit - ha az egyénnek
elegendő anyagi lehetőségei vannak, és ha a piacon elegendő kínálatot talál magánszemélyektől is megszerezhet".
Az előadó szerint az Alkotmány az egészséget már alapjogként foglalta bele az
Alkotmányba, ahogyan azt az Alkotmánybíróság különböző határozatokban
értelmezte. Az egészségügynek mint kizárólagosan az állam által nyújtandó
közszolgáltatásnak a meghatározását már a 365. cikk is rögzítette, amely
meghatározza a közszolgáltatásokat, és lehetővé teszi az állami és a magánszféra
részvételét azok nyújtásában. A bizottsági vita során a törvényjavaslatot a
Bizottság jóváhagyta, hogy a napirendre tűzzék.

Az ötödik és egyben utolsó kísérlet a 2012. évi 40. törvényjavaslat volt, amely a
jogalkotási folyamatban a legnagyobb előrelépést érte el, és amelyre az EPS-ek
elutasításának politikai pillanatában került sor. A törvényjavaslat az Alkotmány 11.
cikkét 2 bekezdéssel egészítené ki.

Visszatérve a korábbi megközelítésekhez, az egészségügy az állam át nem
ruházható felelőssége alá tartozó szolgáltatás volt, amelyre nem vonatkoztak a
jövedelmezőség szabályai; finanszírozása a fizetőképesség függvényében történt.
A második záradék határozottan tiltotta az egészségügyi közvetítést: "Az
egészségügyi erőforrások kezelésében magánszemélyek nem végezhetnek
pénzügyi közvetítést", ami nem csak a szegény lakosságra vonatkozott, ahogyan
azt a korábbi törvénytervezetek előírták, hanem általában a teljes lakosságra.
Következésképpen

az

Alkotmány

tiltaná

az

EPS-eket

az

egészségügyi

rendszerben.
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A második vitában Salamanca képviselő, mint az előadók koordinátora, Germán
Navas Taleróval és Fernando de la Peña Márquezzel együtt összefoglalta a
kezdeményezés mellett szóló érveket, és válaszolt a kezdeményezéssel
kapcsolatos kritikákra. Alejandro Gaviria egészségügyi miniszter kijelentette, hogy
a jogszabálytervezet nem ideális forgatókönyv az egészségügyi rendszer
reformjának

megvitatására.

Abban

az

időben

a

kongresszus

éppen

az

egészségügyi törvény elfogadásának folyamatában volt, amelyet a miniszter az
egészségügyi rendszer reformjának megvitatására szolgáló térnek tekintett. A
törvényjavaslat azonban érintetlenül hagyta a biztosítási modellt, a pénzügyi
közvetítést és a magánprofitot, amelyet a jogalkotási aktus támadni kívánt. A
miniszter elmondta, hogy az egészséghez való jog garantálására szolgáló
megfelelő mechanizmusokról szóló vitára később kerülhet sor, és hogy a fontos az,
hogy

a

törvényjavaslat

jóváhagyásával

haladjunk

előre.

A

miniszter

felszólalásában kijelentette: "Vitát folytatni egyetlen kis cikkről, ahol az embernek
egyszerűen van egy sora, és ez a sor azt hiszi, hogy mindent megold".
Közbeszólása

az

érdemi

politikai

vita

és

az

egészségügyi

közvetítés

problémájának kiüresítését célozta, azzal az érvvel, hogy egyetlen cikk nem oldja
meg az egészségügyi válságot, de frontálisan és közvetlenül támadja annak egyik
fő okát.

A pénzügyminiszter-helyettes kifejtette, hogy a jogszabálytervezet nem mozdítja
elő az egészség védelmét, mivel javaslatai már szerepelnek az Alkotmánybíróság
joggyakorlatában, például az egészség alapvető jogként való meghatározása. Azt
is jelezte, hogy a kizárólag állami rendszer alkotmányban történő meghatározása
nem javít az egészségügyi rendszer legnagyobb problémáján, amely az
egészségügyi rendszer finanszírozása. Véleménye szerint ez a nyilatkozat több
problémát okoz, mint amennyit meg akar oldani. A törvényjavaslat előterjesztői és
az előadók is felszólalnak a törvényjavaslat védelmében. Más képviselők a
kormány álláspontját támogatva szólaltak fel. Javasolták, hogy a tervezetet
másodszor is vitassák meg, és módosítsák a címét. A képviselőház 157. plenáris
ülésén azonban a törvényjavaslatot felfüggesztésre jóváhagyták.
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9. A Saludcoop csoport esete
Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk az ország akkori legnagyobb EPS-ét,
mind a tagszervezetek számát, mind az országos szintű egészségügyi
szolgáltatásokat nyújtó hálózatát tekintve. A Saludcoop az egészségügyi rendszer
elsikkasztásának paradigmatikus esete, amennyiben a tőke számára hasznos jogi
mechanizmusok érvényesítésére vonatkozó jogi joggal kapcsolatos stratégiák,
felhasználások és visszaélések összességét tükrözi. Ugyanakkor az ellenőrző
szervek és az újságírói elemzések ezt az esetet dokumentálták a legjobban,
tekintettel arra, hogy az EPS-ek intézkedéseivel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés nehézségekbe ütközik.

Carlos Gustavo Palacino, a Saludcoop csoport elnöke az állami beavatkozásig, a
vállalkozó ember, a sikeres üzletember, a személyes fejlődés példaképe, aki
egyéni erőfeszítései révén le tudta győzni saját társadalmi és gazdasági
körülményeit, hogy a piaci siker ideális modelljének tekintsék.

Palacino

sikere

tulajdonságainak

az
és

egészségügyi
jó

üzleti

piacon

döntéseinek

azonban

nemcsak

egyéni

hanem

csalárd

köszönhető,

manővereket, a törvény előnyös kihasználását és más stratégiákat is magában
foglal, amelyek a kolumbiai gengszterkapitalizmus felépítményét jelentő "zsarolási
kultúrát" tükrözik, "szokatlan erőszak, könnyű és azonnali meggazdagodás, a pénz
és a fogyasztás istenítése, a neoliberális dogmákhoz és a szabad piachoz való
feltétlen ragaszkodás, zsigeri antikommunizmus, a társadalmi mozgalmak és
vezetőik, a baloldali politikai pártok és szakszervezetek megsemmisítése, valamint
a neokonzervatív álláspontok igazolása" (C. Renán Vega, 2014).

267

Palacino, aki a tolimai Líbano városából származik, később "a Boston Consulting
Group szerint azon öt kolumbiai multinacionális vállalat egyikét építette fel,
amelyek a 100 legnagyobb latin-amerikai vállalat között voltak [...]" (Semana,
2013a). Szakmai pályafutását 1975-ben kezdte a "Seguros la Equidad"
biztosítótársaságnál, a vállalat ranglétrájának egyik legalacsonyabb pozíciójából.
Palacino biztosítási behajtóként 1991-ben kereskedelmi és pénzügyi alelnöki
pozícióig küzdötte fel magát a vállalat ranglétráján.
Palacino matematikus, statisztikus és biztosítási jogi szakértő. A kilencvenes évek
elején, az 1993. évi 100. törvény elfogadása után ez a biztosítótársaság külső
tanácsadóként felkérte, hogy készítsen pénzügyi megvalósíthatósági tanulmányt
egy magán egészségbiztosító, az EPS létrehozására a szövetkezeti szolidaritási
modell alapján. Míg a Kolumbia legnagyobb milliárdosának tartott Luis Carlos
Sarmiento Angulo a piac kockázatai miatt tartózkodott az egészségügyi
befektetéstől, és a Porvenir biztosítótársaságon keresztül a nyugdíj- és szakmai
kockázatokra koncentrált, addig Palacino az egészségügyben találta meg a nagy
nyereségesség lehetőségét (Semana, 2013a).

Palacino létrehozta az EPS Saludcoopot, amely olyan kis településeken kezdte
meg működését, ahol kevés volt a verseny, és ahol az ISS szolgáltatásaival
elégedetlen felhasználók gyarmatosítására tudta felhasználni az üzletet. Ezután
megnövekedett, és az ország főbb városaiban kezdett el működni. A Saludcoop
üzleti csoport a tőkéjének növelésével és a vertikális integráció korlátozásának
hiányában felvásárolta a chilei EPS Cruz Blancát 560 000 taggal és a Cafesaludot
650 000 taggal (Semana, 2013a).
Az EPS Saludcoop egy erős vertikális integráción alapuló üzleti csoportot alakított
ki különböző IPS-ek, mint például "az Armenia klinika; a Juan Corpas klinika; a
Martha klinika; a Pamplona klinika, a Santa Cruz klinika (...)" (Semana, 2013a)
felvásárlásával, és viszont belépett a
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szakosodott egészségügyi szolgáltatók hálózatainak megszerzése. Emellett
kórházi és sportruházatot, klinikái élelmiszerellátását, mosodai szolgáltatásokat,
magánbiztonsági cégeket, előszövetkezeteket hozott létre, amelyek általános
szolgáltatások nyújtására szolgáló munkásokat biztosítottak számára, sőt még
saját ügyvédi csoportját, a Jurisaludot is létrehozta.

A következő forrásból származik: Ellenőrzési Hivatal, Medellín, 2011, 267. o.
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A Saludcoop azonban nem korlátozta magát az egészségügy területére, hanem
kiterjesztette üzleti tevékenységét az adóparadicsomokban, például Panamában
történő befektetésekre, egy luxus golfpálya és a "Villa Valeria" nevű társasház
építésére, a Gimnasio Los Pinos állami iskola építésére, kosárlabdacsapatok
szponzorálása, politikai pártok finanszírozása, a Saludcoop-csoport egyéb
befektetései között, az ellenőrző és felügyeleti szervek beavatkozása nélkül, a
tőkéhez való hasznos jog törvényessége által védve (Coronell, 2010, 2011a,
2011b, 2011c, 2011d, 2011e).

2004-ben a Nemzeti Adó- és Vámigazgatóság (DIAN - Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales) vizsgálatot indított a Saludcoop esetleges adócsalása
ügyében. Az akkori igazgató a csalárd manőverek megállapítása miatt szankciókat
jelentett be, de öt hónappal később kijelentette, hogy a szabálytalanságok nem
voltak olyan súlyosak, mint eredetileg bejelentették, és ezért csökkentette a bírság
értékét (Coronell, 2011b).

A Saludcoop ügyvédeivel, köztük Eduardo Montealegre Lynett50 ügyvéddel
folytatott heves jogi csatározás közepette Mario Mejía Cardona51 , az országos
egészségügyi főfelügyelő súlyos szankciókat szabott ki a Saludcoopra, amiért az
egészségügyi forrásokat a törvényben meghatározott céloktól eltérő célokra
fordította. A

kolumbiai Universidad Externado de Colombia és a németországi Bonni Egyetem büntetőjogi
szakjogásza. Az Alkotmánybíróság bírája 2004-ig, amikor lemondott. A Saludcoop üzleti csoport
tanácsadója és Carlos Palacino személyes barátja. A nemzet főügyészévé nevezték ki 2012-ben,
amiért a Saludcoop csoporttal kapcsolatos büntetőügyekben akadályozottnak nyilvánította magát
(Lasillavacia: http://lasillavacia.com/perfilquien/32280/eduardo- montealegre-lynett).
51 Mario Mejía Cardona az Escuela Superior de Administración Pública - ESAP (felsőfokú állami
közigazgatási iskola) és a Pontificia Universidad Javeriana államháztartási könyvelője. Mejía
Cardona a közszférában szerzett széles körű tapasztalattal rendelkezik, több mint 20 évig dolgozott
a Pénzügyi és Állami Hitelügyi Minisztériumban, ahol különböző pozíciókat töltött be, amíg el nem
jutott az Államháztartási Nemzeti Igazgatósághoz. 2004 májusáig a Fidusalud és a Fisalud
vagyonkezelői konzorcium vezetőjeként kapcsolódott e tárcához, amikor is kinevezték a
Köztársasági Ellenőrzési Hivatal igazgatási és pénzügyi irányítási igazgatójává, és ezt a pozíciót
2006 szeptemberéig töltötte be. 2006. szeptember 26-tól a Hivatal tanácsadójaként csatlakozott a
Főfelügyelőséghez. A szervezet adminisztratív átszervezésével átvette az egészségügyi gazdasági
erőforrások előállításáért és kezeléséért felelős főfelügyelő-helyettesi pozíciót.
50 A
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Az őt a poszton követő főfelügyelő, Conrado Gómez52 kijelentette, hogy egy jogi
hiba miatt a szankció egy adminisztratív látogatás eredménye volt, nem pedig egy
adminisztratív vizsgálaté, ezért az új főfelügyelő hivatala arra a következtetésre
jutott, hogy a szankciót nem lehet alkalmazni, és hogy egyeztetésre van szükség a
Saludcooppal (Coronell, 2011d). A Sandra Morelli által vezetett főszámvevői
hivatal költségvetési figyelmeztető ellenőrzést adott ki a Saludcooppal folytatott
egyeztetési eljárás pénzügyi hátrányai miatt. Conrado Gómez előrelépett az
egyeztetési eljárásban, amelyet első fokon a Cundinamarcai Közigazgatási
Bíróság vizsgált felül, amely megsemmisítette az egyeztetést, amelyet másodfokon
az Államtanács ratifikált. A bírság megfizetésére a mai napig nem került sor.

A Saludcoop közvetett magánirányítási formájának megvalósítására szolgáló
hálózatai finoman és körültekintően működtek, amint azt Sergio Díaz-Granados53
felesége is bizonyítja, akit Juan Manuel Santos kormányzása alatt (2010-2014)
Kolumbia kereskedelmi, ipari és idegenforgalmi miniszterévé neveztek ki. A
miniszter felesége, Paola Vergara Acevedo a Saludcoop üzleti csoport
alkalmazottja volt, mielőtt férjét erre a magas állami tisztségre nevezték ki. Miután
átvette a miniszteri tisztséget, a Saludcoop módosította a felesége alkalmazását,
immár külső tanácsadóként, hogy továbbra is ugyanazzal a fizetéssel és
ugyanazokkal

a

funkciókkal

dolgozzon,

beleértve

a

Saludcoop-csoport

elnökségének figyelmeztetését az egészségügyi rendszer reformjairól, amelyek
hatással lehetnek a vállalatra (Coronell, 2011c).

52

Az Antioquia Egyetem sebésze, a Javeriana Egyetemen szerzett mesterdiplomát politikai
tanulmányokból. Francisco de Paula Gómez testvére, az Afidro, a multinacionális gyógyszeripari
vállalatok szakmai szövetségének elnöke. Számos pozíciót töltött be az egészségügyi rendszer
különböző intézményeiben, például az ISS-ben és az Egészségügyi Minisztériumban; a PAHO
tanácsadója is volt. A gyógyszeripari vállalatokhoz és Dilian Francisca Toro szenátorhoz való
közelsége tette lehetővé, hogy kinevezzék nemzeti egészségügyi főfelügyelőnek. 2012 júliusában,
a korrupciós botrányok és a rendszer elégedetlenségének növekedése közepette lemondott.
(Lasillvacacia.com: http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/conrado-gomez)
53 http://lasillavacia.com/quienesquien/perfilquien/sergio-diaz-granados-guida
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Ezek a közvetett kormányzati magánhálózatok csak 2007-ig, az 1122. törvényig
tették lehetővé a vertikális integráció korlátozását, amely az egyik olyan elem volt,
amely lehetővé tette a Saludcoop csoport és a többi EPS konszolidációját. Az
Uribe-kormány (2002-2010) javaslata elvileg az volt, hogy a vertikális integráció
50%-ig terjedjen. A kongresszus plenáris vitáin a liberális párt elfogadta a kormány
képletét, és szintén ezt a százalékos arányt javasolta. A Polo Democrático
Alternativo a vertikális integráció 100%-os megszüntetését és az egészségügyi
forrásokból épített IPS-ek államosítását javasolta. E párt képviselői szerint ezeket
az épületeket egészségügyi forrásokból építették, amelyek adójellegű források, és
csak e szolgáltatások finanszírozására használhatók, nem pedig az egészségügyi
oligopóliumok konszolidálására.

Végül

a

járulékalapú

rendszer

esetében

legfeljebb

30%-os

integrációt

engedélyeztek. A támogatott rendszerben előírták, hogy az új EPS-S-nek (korábbi
nevén ARS) 60%-ban az állami kórházhálózattal kellett szerződnie. A 30%-os
vertikális integrációt az Alkotmánybíróság előtt megtámadták azzal az indokkal,
hogy ez a szabály elfedte az egészségügyi üzletágat, és lehetővé tette az EPS-ek
feletti erőfölény gyakorlását. Az Alkotmánybíróság a 2007. évi C-1041. sz.
ítéletében kimondta, hogy ez a szabály a jogalkotó alakítási szabadságának része,
és a vállalkozás szabadságára alapozva arra a következtetésre jutott, hogy a
vertikális integráció nem sérti az alkotmányos rendet.

Az

EPS-t

a

Nemzeti

Egészségügyi

Felügyelet

avatkozott

be,

miután

megállapította, hogy Palacino és a Saludcoop igazgatótanácsa számos törvénybe
ütköző gyakorlatot folytatott. A szervezet szerint az EPS komoly finanszírozási
válsággal küzdött, amit a hitelezői kifizetésére kiállított fedezetlen csekkek is
bizonyítanak.
Az EPS Saludcoop beavatkozása 2011 májusában kezdődött és 2014. május 11-ig
tart. A főszámvevő azonban,
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Sandra Morelli elítélte, hogy az EPS beavatkozását előkészíthették volna arra,
hogy visszaadják a tulajdonosoknak. A Saludcoop igazgatóinak ugyanis egy tutela
kereset révén sikerült elérniük, hogy az alkotmánybíró elrendelje a vállalat
visszaszolgáltatását, amit a másodfokú bíró hatályon kívül helyezett.

Mind a Procuraduría General de la Nación, mind a Contraloría General de la
República fegyelmi és adóügyi szankciókat szabott ki Gustavo Palacino ellen a
Saludcoop csoport vezetése miatt. A Saludcoop beavatkozása azonban homályos
és zavaros folyamattá vált, mivel a vállalat hosszú ideje az állam kezében van, és
nem született érdemi döntés az államosításáról, felszámolásáról vagy a
tulajdonosoknak való átadásáról.
2014-ben a Saludcoop-ügyet továbbra is megvitatják a különböző ellenőrző
szervek. Gustavo Cobo54 , a nemzeti egészségügyi főfelügyelő elrendelte a
Saludcoop IPS Corporation beavatkozását, mivel ez a szervezet ismételten
elmulasztotta betartani az irányadó szabályokat. A köztársasági főellenőr, Sandra
Morelli azonban figyelmeztette a tisztviselőt a helyzetre, és kijelentette, hogy a
beavatkozást a teljes Saludcoop-csoportra, és nem csak egy üzleti csoportra
kellene alkalmazni. Elítélte azt is, hogy a főfelügyelőnek az embargók feloldását
elrendelő intézkedései miatt nem lépett hatályba az az ítélet, amelyet a
köztársasági főellenőr a Salucoop-csoportra 1,4 milliárd peso összegben szabott ki
a parafiskális források kezelésében elkövetett szabálytalanságok miatt.

54

Jogász az Universidad de los Andes-en, a spanyol diplomáciai iskola nemzetközi tanulmányok
szakirányán szerzett diplomát. Volt az Alkotmánybíróság segédbírája, a Fasecolda alelnöke,
valamint a Pénzügyi és Állami Hitelügyi, a Hírközlési, a Közlekedési és a Köztársasági Elnökség
tanácsadója.
(http://www.supersalud.gov.co/supersalud/LinkClick.aspx?fileticket=P0z3vZBHMXo%3D&tabid=867
&mid=2462&forcedownload=true.)
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V. fejezet Az egészséghez való jog fejlődésének értelmezése az
alkotmányos joggyakorlatban: az igazságszolgáltatás normalizálódása a
hasznos jog felé a tőkéhez képest
Kolumbiában az emberi jogokról folytatott diskurzus az 1991-es alkotmányozási
folyamat során fordulóponthoz érkezett. Az új politikai alkotmány naprakésszé tette
a nemzeti jogrendszert a nemzetközi emberi jogi jog fejlődésével, meghatározva
az alapvető jogok széles körét és a szociális jogállamiság keretein belüli
védelmüket szolgáló bírósági mechanizmusok sorát.

Ez a fejezet az Alkotmánybíróság joggyakorlatának elemzésével igyekszik
előremutatni az egészségügy kolumbiai bíróságiasításának történeti fejlődését. Itt
arra az értelmezésre összpontosítunk, amelyet a bírák és az alkotmányszöveg
legfőbb értelmezője az egészségről mint jogról alkotott, valamint az egészségügyi
rendszer fejlesztésével kapcsolatos döntéseikre.

Kezdetben az alkotmánybírák az egészséghez való jognak mint bírósági úton
érvényesíthető jognak egy tág és garanciális koncepcióját dolgozták ki, konkrét
védelmi tartalommal, egy olyan átfogó meghatározással, amely túlmutatott az
egészségügyi rendszer szűk profithatékonysági és technikai keretein. 2. A későbbi
joggyakorlati fejlődés az egészségvédelemre mint alapvető jogra vonatkozó
technikai és pontos kritériumok elfogadására irányult, mint az igazságszolgáltatás
"normalizálódásának" folyamata, a tőke számára hasznos eszközökről fentebb
ismertetett posztulátumok felé.

Kolumbiában az egészségügyi rendszer végrehajtását az "egészségügy bírósági
úton történő kezelése" jellemzi, az acción de tutela alkotmányos mechanizmusa
révén. Bár az egészséghez való jogra hivatkozó tutela-perek a 100/93-as törvény
reformját megelőzően indultak, az ombudsmani hivatalnak 1999-től kezdődően
vannak feljegyzései. A 2012-ig tartó statisztikai elemzésében a következőket
állapította meg
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Kolumbiában összesen 1 089 864 állampolgári beadványt nyújtottak be, amelyeket
az alkotmánybíráknak kellett elbírálniuk (Defensoría del Pueblo, 2013). A világ
egészségügyi peres ügyeinek összehasonlító elemzései szerint Kolumbia
rendelkezik a legmagasabb egy főre jutó arányszámmal, 3289 esettel, magasabb,
mint Brazília 206, Costa Rica 109, Argentína 29, Dél-Afrika 0,3 és India 0,2 esettel
(Moestad O, Rakner L, Ferraz O. 2011, 282. o.).

A petíciós jog után az egészséghez való jog a második leggyakrabban követelt jog
a bírósági tutela révén. Ezért az egészségügyi szolgáltatások kolumbiai
fejlődésének elemzése során figyelembe kell venni az alkotmánybírák munkáját és
azt, ahogyan a törvényt értelmezték az egészséghez való jog tartalmának
kialakítása érdekében.

1. Az egészséghez való jog tág értelmezése az Alkotmánybíróság korai
időszakában
Az Alkotmánybíróságnak az egészséghez való joggal kapcsolatos ítélkezési
gyakorlata megelőzte a100/93. sz. törvény végrehajtását (M. D. E. López, 2008a).
Valóban, az alkotmánybírák első generációjában, az úgynevezett első bíróságban
egy sor fontos határozat született az egészséghez való jogról, amelyekből kiderül,
hogy az alkotmánybíró milyen széleskörűen és védelmezően értelmezte ezt a
jogot. Ezek a határozatok fontos értelmezési irányelveket határoztak meg,
amelyeket az egészségügyi rendszer működésbe lépésekor alakítottak ki, és a
rendszerrel kapcsolatos konfliktusok merültek fel.
A határozatok ezen első csoportja az alkotmány progresszív értelmezését
mozdította elő az 1991 novemberétől 1993 februárjáig ülésező első Bíróság
történelmi

pillanatának

eredményeként,

amely

az

alkotmányértelmezés

fejlődésének alapjait fektette le. Az 1991-es alkotmány kihirdetésével számos
változás

történt

az

állam

intézményrendszerében,

ezek

egyike

az

Alkotmánybíróság létrehozása volt,
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felelős az Alkotmány őrzéséért és felsőbbrendűségéért. A Ciro Angarita Barón,
Simón Rodríguez Rodríguez, Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández
Galindo, Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz és Jaime Sanín
Greiffenstrin alkotta bírói csoport "jogi forradalomként" értékelte a Gaviria elnök
által megfogalmazott alkotmánymódosítást.
Az Alkotmánybíróság első döntései olyan értelmezést terjesztettek elő, amely
igyekezett eltávolodni a formalista kánonoktól (M. D. E. López, 2008b). Az
Alkotmány olvasatában az első Bíróság azt javasolta, hogy a szövegben szereplő
társadalmi átalakulásokban haladjunk előre, hogy a norma valósággá váljon. A
Bíróság az olyan fogalmak széles körű kidolgozásán keresztül, mint a társadalmi
jogállamiság, az alapvető jogok és az Alkotmány egyéb elemei, meghatározta az
Alkotmány

értelmezésének

későbbi

fejlődéséhez

szükséges

jogtudományi

irányvonalakat.
Ebben az összefüggésben születtek a Bíróság első, az egészséghez való joggal
kapcsolatos határozatai. A Bíróság tágan értelmezte, hogy mik az alapvető jogok,
ellentétben a hagyományos álláspontokkal, amelyek szerint csak az Alkotmány I.
fejezetének 2. címében, az "Alapvető jogok" című fejezetben foglalt jogokat veszik
figyelembe. A Bíróság nem fogadta el az Alkotmánynak azt a megszorító
értelmezését sem, amely az alapvető jogokat az 1991. évi Alkotmány 85. cikkében
felsorolt azonnali hatályú jogok zárt katalógusára szűkíti le, oly módon, hogy
feladta a 86. cikk formalista értelmezését, amely megállapítja, hogy a tutela
kereset bírósági mechanizmusának célja az azonnali hatályú jogok védelme (1992.
évi T- 02. ítélet).
Ebből az időszakból kiemelkedik a T-406/92. számú határozat, amelyben az
Alkotmánybíróság megvédte a közegészségügyhöz való jogot. Ez alkalommal az
indítványozó kérte az alkotmánybírót, hogy szüntesse meg a
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az Empresas Públicas de Cartagena befejezetlen szennyvíztisztító művei. A
Bíróság úgy vélte, hogy a közegészségügy és az egészségügy alapvető jog lehet,
mivel egy jogállamban olyan alapvető elvekhez kapcsolódnak, mint az élet és az
emberi méltóság. Ebből a határozatból a Bíróság olyan doktrínát hozott létre,
amely fontos szerepet játszik az egészségnek mint az alapvető joghoz kapcsolódó,
és ezért a tutela kereset révén védhető jognak a felfogásában.

Az egészség és az olyan jogok, mint az élet, az emberi méltóság, a testi és
személyes sérthetetlenség és más szabadságjogok kapcsolatának doktrínája az
olyan szociális jog, mint az egészség védelme érdekében a tutela kereset bírósági
mechanizmusának koncepciója által támasztott akadályokkal szemben merült fel.
Az Alkotmány és a 86. cikk értelmezése szerint a tutela kereset az azonnali
hatályú jogok védelmére korlátozódik. A 85. cikk kimerítően felsorolja azon jogok
körét, amelyek azonnali hatályúnak minősülnek, és ezért a tutela-intézkedés révén
védelemben részesíthetők, kivéve a szociális jogokat, beleértve az egészséget is.
A Bíróság azonban elutasítja ezt az értelmezést, és a konnektivitás fogalmát
fejleszti ki, amely lehetővé tette az egészséghez való jog védelmére irányuló
kérelem kezdetét a tutela kereset révén.
Az első bíróság határozatai közül kiemelkedik a T-505/92. sz. ítélet. Ebben az
ítéletben az Alkotmánybíróság egy olyan nehéz ügyet elemzett, amely az
egészségről mint árucikkről alkotott felfogást feszegette, és amelyben az
egészséghez való jog ingyenes védelmét követelték. A konkrét eset egy AIDS-szel
diagnosztizált személyt érintett, aki a Cali városában található Hospital
Universitario del Valle "Evaristo García" kórházban keresett ellátást, ahol az
ellátásáért fizetnie kellett. Elment más kórházakba, és ugyanezt a választ kapta. A
kérelmező azt állította, hogy betegsége miatt hátrányos megkülönböztetésben
részesült, sőt, a családja is elutasította őt a
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Pereira, ahol diagnózist és ellátást kapott anélkül, hogy fizetnie kellett volna az
egészségügyi szolgáltatásokért.
Első fokon a Valle-i Tartományi Közigazgatási Bíróság elutasította a tutela kereset
érdemi elutasítását azzal az indokkal, hogy nem találta az egyenlőséghez való jog
megsértését,

mivel

az

állampolgár

az

ingyenes

egészségügyi

ellátás

igénybevételével kiváltságra hivatkozott. A határozatot megtámadták. A másodfokú
eljárást a közigazgatási bíróság teljes tanácsa folytatta le, amely hatályon kívül
helyezte az elsőfokú bíró határozatát, és helyette megítélte a kért védelmet.

Az Államtanács elemzése ez alkalommal az volt, hogy az alkotmány szövegét a
nemzetközi emberi jogi szerződések, különösen két eszköz, a San José de Costa
Rica-i paktum és a San Salvador-i jegyzőkönyv fényében értelmezze. A legfelsőbb
bíróság számára ezen eszközök irányultsága az volt, hogy a gazdasági, szociális
és kulturális jogoknak az alapvető jogok jellegét adják, amelyek nem választhatók
szét kategóriákra, hanem szintén az emberi méltóság részét képezik. Ezért ezek a
jogok a Legfelsőbb Bíróság szerint állandó előmozdítást és védelmet igényelnek:
"anélkül, hogy valaha is igazolható lenne egyes jogok megsértése mások
megvalósítása érdekében". A felperes konkrét kérelmével szembesülve az
Államtanács megállapította, hogy a kórház mulasztása veszélyeztette a felperes
életét, ezért a kérelem elfogadható volt, "aki gazdasági helyzete miatt
nyilvánvalóan gyenge körülmények között van (13. cikk in fine)".

A felülvizsgálat során az Alkotmánybíróság ratifikálta az Államtanács Diego Sierra
úr

alapvető

alkotmánybírák

jogainak

védelmére

progresszív

vonatkozó

értelmezését

fontos
tükrözi.

döntését,

amely

Döntésében

az
az

Alkotmánybíróság az elosztási igazságossággal kapcsolatos érvelés vonalát
dolgozta ki, amely kijelöli az értelmezés útját, amelyet később elmélyítettek az
egészséghez való jog hatályának további meghatározása érdekében. Az
alábbiakban összefoglaljuk ezt a konstrukciót
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a Számvevőszék érvelése. A közegészségügy és a HIV/AIDS-járvány széles körű
elemzése után a Számvevőszék megfontolásai a "szociális jogállamiság, az
emberi méltóság és a közkiadások" című részt emelik ki. Ebben a részben a
Bíróság a jog szociális klauzulájának értelmezését terjesztette elő, nem mint
"retorikai" vagy "üres" elemet, hanem mint olyan tartalmat, amely az alapvető jogok
érvényesülésében

és

a

jogállamiságra

jellemző

törvényességi

elv

meghaladásában nyilvánul meg, amely az emberi méltóság és a szolidaritás
védelmére irányuló társadalmi célok garantálására irányul.

A Bíróság számára az "elosztási igazságosság" nem az alkotmánybírák szabad
mérlegelésének kérdése, hanem a közösség elképzelései arról, hogy mi a helyes
vagy helytelen, "hivatkozási tengelyek az ésszerűen követelhető megítéléséhez",
abban az értelemben, hogy az erőforrások elosztása a "hátrányos helyzetű
rétegek" felé irányul, ezért az Alkotmány egy sor olyan rendelkezést állapít meg,
amely ezt megköveteli. A Bíróság szavaival élve:

"Az elosztási igazságosság elve, amely szerint a társadalom gazdasági
erőforrásainak elosztása a hátrányos helyzetűek javára kell, hogy irányuljon, az
adórendszer,

a

költségvetési

szabályok,

a

kiadások

rangsorolása

és

a

közszolgáltatások nyújtása során a prioritások meghatározása alapját képezi".

E posztulátumok alapján a Bíróság elemezte a konkrét esetet, és megállapította,
hogy milyen esetekben adható meg az "ingyenes" egészségügyi szolgáltatások
igénybevételének "kiváltsága".

"Az egészségügyi ellátás ingyenes biztosítása olyan kiváltság, amely az elérni
kívánt céltól vagy célkitűzésektől függően alkotmányosan igazolható. Ez a
körülmény többek között akkor merül fel, ha egy nagyobb kockázat - például egy
esemény jelenlétének elkerülése érdekében

279

járványügyi -, alapvető fontosságú, hogy a forrásokat úgy osszuk el, hogy ne
legyen lehetőség ellenszolgáltatásra.
A teljes körű és ingyenes ellátás az állam által biztosított különleges védelem
része (CP 13-3. cikk), ha az anyagi eszközök hiánya megakadályozza a
személyt abban, hogy enyhítse a végstádiumú, fertőző, gyógyíthatatlan és
halálos betegséggel járó szenvedést, hátrányos megkülönböztetést és
társadalmi kockázatot.
Az egyenlőséghez való alapvető jog, a nyilvánvalóan gyenge helyzetben lévő
személyek különleges védelmét biztosító módozata azonnali hatályú jog (CP 85.
cikk). Az AIDS, mint halálos betegség, magát az életet fenyegeti. Az AIDSbetegek egészségügyi ellátása olyan imperatívusz, amely a szolidaritás és az
emberi méltóság tiszteletben tartásának természetéből fakad, amelyet
jogrendszerünk hirdet és igyekszik hatékonnyá tenni." [Kiemelés a miénk]

A Bíróság elemzése pontosan behatárolja, hogy a HIV/AIDS esetében mikor
megfelelő

az ingyenes egészségügyi

ellátás

"kiváltsága",

mivel

ez egy

"végstádiumú, fertőző, gyógyíthatatlan és halálos" betegség, és a gazdasági
erőforrások hiánya nem alkotmányosan érvényes indok az egészségügyi ellátás
megtagadására. Ugyanezt az érvelést később bővebben is kifejtjük, és ez az,
amely alátámasztja a "létfontosságú minimum" joggyakorlatát, ahol az ingyenes
ellátás a túléléshez feltétlenül szükséges minimális feltételek tekintetében
garantált, mert ha ez a küszöbérték túllépésre kerül, akkor fizetni kell ezekért a
szolgáltatásokért.
Az

egészséghez

való

joggal

kapcsolatos

első

joggyakorlati

fejleményt

"méltányosságnak" nevezték (López, 2008), mivel a Bíróság végzéseiben nem
foglalkozott azzal, hogy megállapítsa, hogyan kell finanszírozni az általa elrendelt
egészségügyi ellátást. A szerző kifejti, hogy a Számvevőszék a ráció
megállapításánál arra alapoz, hogy Kolumbiát jogállami szociális államnak tekinti,
amely köteles fizetni az ilyen szolgáltatásokért.
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De véleménye szerint ez nem egy nagyon technikai esetjog, mert nem teszi lehetővé,
hogy
"megjósolni", hogy a bírák hogyan fognak beavatkozni a rendszerbe.

2. Jogtudomány a egészségügyi rendszerek közötti átmenet során
A Nemzeti Egészségügyi Rendszer (1975-1992) és az Általános Egészségügyi
Szociális Biztonsági Rendszer (1995 - napjainkig) közötti átmeneti időszak jogi
szempontból nehézségeket okozott az alkalmazandó normák, szabályozási
hiányosságok és a szolgáltatások nyújtása során követendő eljárás tekintetében.
Ebben a tekintetben az Alkotmánybíróság akkoriban alapvető szerepet játszott.
Határozatain keresztül meghatározta a szolgáltatások nyújtása során követendő
kritériumokat, az 1993. évi 100. törvény szabályainak értelmezését, valamint az
egészséghez való jog humanista és szolidáris módon történő alkalmazását, az
1991. évi alkotmány szellemével összhangban. Ily módon a Bíróság lehetővé tette,
hogy az egészséghez való jogot a rendszer szereplői által az egészséghez való
jog tagadására irányuló, kizáró és korlátozó értelmezésekkel szemben garantálják,
elsőbbséget biztosítva az egészséghez való jognak.

A Bíróság e munkáját bizonyítja az SU-043/95 számú egyesítési határozat,
amelynek előadója Fabio Morón Díaz volt. Ebben az ítéletben a Bíróság
egységesítette a gyermekekre vonatkozó gyámsági kereset alkalmazhatóságára
vonatkozó ítélkezési gyakorlatot és az 1993. évi 100. törvény által a családi
biztosításra vonatkozóan megállapított szabályokat.
Ebben az esetben egy olyan lányról volt szó, akit az orvosok a következőképpen
értékeltek: "veleszületett policisztás vesebetegség, tuberosus sclerosis, görcsös
szindróma, köldöksérv, jobb oldali policisztás petefészek, bal oldali indexes
vulgáris

szemölcs,

a

policisztás

vesebetegséghez

kapcsolódó

krónikus

veseelégtelenség és szemészeti asztigmatizmus", ami azt jelentette, hogy a lány
diagnózisa gyógyíthatatlan. E tekintetben a Szociális Biztosító Intézet azzal érvelt,
hogy az 1993. évi 100. törvény szabályozási vákuumára tekintettel az 1975. évi
770. rendeletet alkalmazza, amely kimondja, hogy a nem gyógyítható betegségek
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esetében már nem lehet ellátást nyújtani.
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A lány édesanyja azt állította, hogy munkásként dolgozott, és olyan fizetést kapott,
amely nem volt elegendő a lánya összes egészségügyi szükségletének
fedezésére. Mivel azonban a gyermek ellátásra szorul, egy magánklinikán fizetett a
szolgáltatásokért, de nem kapja meg az összes ellátást, amit az egészségi állapota
megkövetel.

A medellíni körzet hatodik munkaügyi bírósága elutasította a tutela keresetet.
Döntésének központi alapjául az 1975. évi 770. sz. rendelet 26. cikkét használta,
mint az ügyben alkalmazandó normát, amely kimondja: "Ha a betegséget az élet
első évében diagnosztizálják, a biztosított gyermeke bármikor jogosult minden
szükséges segélyre, ha az orvosi szolgálat véleménye szerint a kezelés az élet
első évében nem megfelelő, és a gyógyulás kedvező prognózisa kezdettől fogva
fennáll". Akkor úgy ítélte meg, hogy a kórház intézkedései összhangban voltak a
hatályos és a konkrét esetre vonatkozó szabályokkal.

Az Alkotmánybíróság elemzése ebben az ügyben visszanyúlt az 1936-os
alkotmányreformhoz,

amely

rögzítette

a

munkavállalók

szociális

jogainak

elismerését, amelyek a "társadalmi osztályok közötti kompromisszumot" tükröző
normatív elemek voltak, és amelyeknek előzményei a németországi weimari
alkotmány és az 1917-es mexikói alkotmány voltak.

A "szociális jogállam" elmélete alapján - Herman Hellerre hivatkozva - a Bíróság
jelezte, hogy ez a koncepció a "tőke és a munka közötti konfliktus" felismerésén és
az állam beavatkozásán alapul a gazdaságba a gazdasági válságok megelőzése
érdekében. Ezt követően kifejtette, hogy a közsegély fogalma ebből az
összefüggésből ered, és hogy az 1975-ös normát az a súlyos szolgáltatási teher
magyarázza, amelyet a munkáltatók a munkavállalóikra róttak, ami szükségessé
tette az egészségügyi ellátás korlátozását, és ezzel indokolta, hogy a
gyógyíthatatlan betegek számára nem lehetett több egészségügyi ellátást
biztosítani.
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Az 1991-es alkotmányos rendszerre visszatérve a Bíróság kifejtette, hogy a
gyermekek különleges esetére vonatkozóan az Alkotmány a szolidaritás és a
humanizmus szellemében az egészséget e népességcsoport alapvető jogaként
rögzítette (44. cikk), és ebben a tekintetben a tutela kereset révén védelemben
részesíthető. A családi fedezettel kapcsolatos kétségek eloszlatása érdekében a
Bíróság kifejtette, hogy ezt az 1993. évi 100. törvény 163. cikke határozza meg,
egy 1995. január 1-jén hatályba lépett norma, amelyből következik, hogy a
gyermek anyjának hovatartozása kiterjed az ő és lánya egészségügyi ellátására,
és ezért e tekintetben nem állt fenn joghézag, ahogyan a Szociális Biztosító Intézet
érvelt a védekezésében.

Az Alkotmánybíróság elemezte, hogy a korábbi szabályozással ellentétben, amely
a lehetséges gyógyulás diagnózisát írta elő, az új rendszerben a POS-ből való
kizárás az 1994. évi 1938-as szabályozási rendelet 15. cikkének m) pontjában
előírt "olyan betegségben való szenvedés" fogalmával történik, amelynél nincs
lehetőség a gyógyulásra. Az Alkotmánybíróság orvosi szakszótárakat felhasználva
megállapította, hogy az új kritérium tágabb, mert nem a betegség megszüntetését
követeli meg, hanem akkor értendő a POS-on kívülre, ha nincs lehetőség a beteg
egészségének orvosi vagy sebészeti eljárásokkal történő helyreállítására,
helyreállítására vagy helyreállítására. Ezt az elemzést követően az ítélet
kategorikusan megállapította, hogy:
"Ez azt jelenti, hogy az állami vagy magánszervezetek, amelyek felelősek azért,
hogy a tagnak és családjának a kötelező egészségbiztosítási terv előnyeit
biztosítsák,

többé

nem használhatják

a

betegség

gyógyíthatatlanságának

diagnózisát érvényes indokként arra, hogy megtagadjanak bármilyen ellátást a
betegtől.

Kritériumainak egységesítése érdekében a Bíróság idézte Alejandro Martínez
Caballero bíró T-020/95 ítéletét, amely a "gyógyulás" fogalmának meghatározását
határozta meg a törvény számára. Ezzel kapcsolatban az ítélet kimondta, hogy:
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"még a végstádiumban lévő államokban is a
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Az ISS nem mentesítheti magát a betegek számára nyújtott bizonyos
egészségügyi szolgáltatások nyújtása alól, megerősítve ezzel a "gyógyítás"
kifejezés jogi értelmezését. Az Alkotmánybíróság teljes ülése egységesítette a
családi biztosítással kapcsolatos joggyakorlatát az egészségügyi ellátás területén,
amely az Egészségügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik, de amelyet akkor nem
oldott meg. Itt az Alkotmánybíróság nemcsak a konkrét ügyet oldotta meg, hanem
az 1993. évi 100. törvényben az egészségügyi rendszer szabályozására vonatkozó
konkrét irányvonalat is megszabta.

Az egyik legnagyobb konfliktus a rendszerrel, amely az egészségügyben az
alkotmányos jogviták fejlődését fogja jellemezni, az egészségügyi rendszer
gazdasági modelljébe nem illeszkedő egészségügyi szolgáltatások finanszírozása.
A rendszer bevezetésének ezen időszakában az 1997-es T-114-es ítélet jól
illusztrálja ezt a pontot. Ebben az ítéletben Antonio Barrera Carbonell bíró
elnökletével, Eduardo Cifuentes Muñoz és Carlos Gaviria Díaz bírókkal együtt
felülvizsgálták a Cooperativa de Trabajadores de Personal Cootransper Ltda
alkalmazottja, Aída Reyes Vargas által benyújtott tutela keresetet, aki 240 000
dolláros fizetést keres, ami az egyetlen gazdasági támogatást jelentette számára.

1996 áprilisában mellrákot diagnosztizáltak nála, és kezelésnek vetette alá magát.
A kezelés második ciklusának folytatása érdekében az EPS Compensar, amelyhez
csatlakozott, jelezte, hogy nem fedezi a gyógyszerek költségeit, és hogy a szakmai
szolgáltatások csak 52%-át ismeri el, mivel Aidé asszony nem volt csatlakozva az
egészségügyi rendszer által a POS-hoz való hozzáféréshez szükséges két évig.

A Santafé de Bogotá bírósági körzet családjogi tanácsának bírósága elutasította a
tutela iránti kérelmet. Kifejtette, hogy a magas költségű kezelésekre a rendszerhez
való hozzájárulás minimális időszakai vonatkoznak. Továbbá kifejtette, hogy a nő
megkapja a szükséges ellátást, és az EPS átvállalja a kezelésének 52%-át. A
másodfokú eljárás a Legfelsőbb Bíróság Polgári és Agrárjogi Semmítőszékéhez
tartozott, amely helybenhagyta az ítéletet. Azzal érvelt, hogy a POS
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egy sor szabály hatálya alá tartozik, amelyek közül az egyik a minimális
járulékfizetési időszakok, így "az egészségbiztosító által nem fedezett önrészt a
kérelmezőnek kell a legjobb tudása szerint megfizetnie".

Korábbi határozatait megismételve az Alkotmánybíróság jelezte, hogy az
egészségügyi szociális biztonság nem minősül azonnal alkalmazandó alapjognak.
Ha azonban "az emberi személy alapvető és velejáró jogainak védelme érdekében
elengedhetetlen", vagy ha olyan alapvető jogok, mint az élet és a személyes
integritás sérülnek, az amparo elfogadható.
Az Alkotmánybíróság szerint azonban az EPS nem járt el törvénysértően, mivel a
kezelés költségeinek részleges fedezésére irányuló megnyilvánulását az 1993. évi
100. törvény és annak szabályozási rendelkezései védik. Ez volt a Bíróság
elemzése:

"Így értelmezve, mind az egészségügyi szolgáltató azon megtagadása, hogy egy
olyan személynek, aki nem fizette meg a törvényben megjelölt ideig a járulékokat,
az orvosi kezeléshez szükséges segítséget nyújtsa, mind pedig az "Alapvető
gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kézikönyvében" nem szereplő
gyógyszerek

árának

elismerésének

megtagadása

nem

minősülhet

az

igénybevevő alapvető jogainak indokolatlan sérelmi forrásának, mivel elvileg
a szolgáltatás nyújtását szabályozó törvénynek megfelelően járna el".
[kiemelés hozzáadva]
Az Alkotmánybíróság által megfogalmazott jogi nézőpontból nincs elítélendő
cselekedet az EPS részéről, amely alávetette magát a norma diktátumának,
tekintettel arra, hogy ha az illető nem rendelkezik a kezelés költségeinek
fennmaradó 48%-át fedező gazdasági forrásokkal, akkor a betegségének fog
bedőlni. A Bíróság kifejtette, hogy bár létezik egy másik bírósági védelmi
mechanizmus, amely ebben az esetben az ügyfél és az EPS közötti szerződéses
jogvita lenne, ez az eljárási út nem alkalmas az alapvető jogok hatékony
védelmére. Mivel az ő
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egészségügyi állapota azonnali kezelést igényel, és az egyéb mechanizmushoz
való folyamodás hosszú időt vehet igénybe, és a felperes halálához vezethet,
hivatkozva a T-533/96. sz. ítéletre, ahol ugyanezt az értelmezést adták.

Az ügy jogi problémájával szembesülve az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy
az érintett intézmények az egészségügyi rendszerre vonatkozó szabályok szerint
hajlandóak a szolgáltatásokat nyújtani, így az EPS csak a kezelés értékének 52%át fedezi. Figyelembe véve, hogy a kérelmező fizetése nem elegendő a
fennmaradó költségek fedezésére, és hogy az általa igényelt védelem olyan
szükséghelyzet,

amely

veszélyezteti

a

létminimumhoz

való

jogát,

az

Alkotmánybíróság elrendelte a kérelmező fizetési kötelezettség alóli mentesítését.
Az EPS-nél felmerülő többletköltségek megtéríthetők a "kolumbiai nemzet"
számára a katasztrofális betegségek elismerésére szolgáló alapból és a POS
számára szánt egyéb forrásokból, vagy végső esetben a Közegészségügyi
Minisztérium költségvetéséből.
Ez utóbbi szempont, az államnak a kérelmező egészségügyi szolgáltatásainak
kifizetésére vonatkozó ismételgetése összefügg az Alkotmánybíróság azon
megfontolásával, hogy az EPS-szel szemben, amely szigorúan a törvényeknek
megfelelően jár el, nincs szemrehányás. Az alapvető jogok gazdasági források
hiánya miatti esetleges megsértése esetén azonban ezeket az értékeket az
államnak kell átvennie, és olyan alapokra kell terhelni, mint ebben az esetben a
katasztrofális betegségek alapjára. Ez az úgynevezett "recobros por vía de tutela"
távoli előzménye. Ez lesz a kapu a hasznos tőkéhez való joghoz az EPS javára,
hogy tömegesen ösztönözze a tutela-akció alkalmazását, amely az alkotmánybírák
jogos aggodalmára válaszol, hogy hogyan finanszírozzák döntéseik gazdasági
költségeit az egészségügyi rendszer rendszere keretében, de ez lesz a lehetőség
terepe az EPS számára, hogy az egészséghez való jog védelmének e
mechanizmusán keresztül a hasznos tőkéhez való jog érvényesítésében
előrehaladjon.
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3. Az egészségügyi igazságszolgáltatás normalizálása felé vezető első
döntések
1997-ben

az

Alkotmánybíróság

két

egységesítő

határozatot

hozott

az

egészségügyre vonatkozó ítélkezési gyakorlatának technikai jellegűvé tétele
érdekében,

és

szigorúbb

kritériumokat

határozott

meg

a

tutela

kereset

elfogadhatóságára vonatkozóan. Ugyanakkor az egészségügyi rendszer átfogó
megértése iránti aggodalmat mutatott, hogy döntései ne befolyásolják az
egészségügyi rendszer pénzügyi egyensúlyát, különösen azokban az esetekben,
amikor az alkotmánybíró által elrendelt szolgáltatások nem szerepeltek a POSben.

3.1. Az egészséghez való jog a létfontosságú minimummal összefüggésben
Az első határozat az 1997-es SU-111-es számú határozat, előadója Eduardo
Cifuentes Muñoz. A tutela kereset a Caja Nacional de Previsión -Seccional Chocóközigazgatási aktusa ellen irányult, amely felfüggesztette Celmira Waldo de
Valoyes egészségügyi szolgáltatásait. A Caja azzal érvelt, hogy Celmira asszony
nem jogosult egészségügyi szolgáltatásokra, mivel munkanélkülivé nyilvánították,
nem rendelkezik elismert rokkantsági nyugdíjjal, és a szervezet több éven
keresztül betartotta azt a határozatot, amely ezt a jogot biztosította számára, és
most a Cajanal egy olyan EPS, amely nem rendelkezik a felperes egészségügyi
igényeinek kielégítéséhez szükséges forrásokkal.

Az Alkotmánybíróság érvelése a szociális jogállam definícióján alapul, amely
szerint a közintézményeknek olyan közösségi világot kell teremteniük, amely
biztosítja az egyenlő szabadság megélésének "anyagi" feltételeit. E célt szem előtt
tartva az 1991-es alkotmányban rögzítették a gazdasági, szociális és kulturális
jogokat. A Bíróság számára a demokratikus fórum a természetes helye a szociális
jogok aktualizálását és megvalósítását célzó különböző döntéseknek.
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Az Alkotmánybíróság úgy érvel, hogy a jogalkotó feladata az Alkotmány szociális
megbízatásának végrehajtása, amelyhez a szociális jogok kielégítését célzó
mechanizmusok egész sorát kell létrehozni. Ha úgy tennénk, mintha az
alkotmánybírák egyedi pereskedés révén úgy tennének, mintha ezen elvek
megvalósításáért az alkotmánybírák lennének felelősek, az kivonná a bírót a
jogrendszerből, és túlterhelné őt feladataiban, ugyanakkor nem engedné, hogy az
ilyen típusú döntések nyilvános ellenőrzésének és felügyeletének mechanizmusai
a polgárok kezében működjenek.
Ezen előfeltételek alapján a Bíróság megerősítette, hogy az egészséghez és a
szociális biztonsághoz való jognak magas a juttatási tartalma, és közvetlen
kapcsolatban áll a szerves élet megőrzésével. Ez a tény azonban nem teszi ezt
azonnali hatályú alapjoggá. Az Alkotmánybíróság ebben a határozatában
különbséget tesz a közvetlenül alkalmazandó alapvető jogok között, mint például
az élet, amely abszolút tilalmat állapít meg az állam és a magánszemélyek
számára az emberi élet feletti rendelkezés tekintetében, míg a gazdasági, szociális
és

kulturális

jogok

haszonelvűek,

és

megkövetelik

az

államtól

és

a

magánszemélyektől, hogy biztosítsák megvalósulásukat, tekintettel az ehhez
szükséges anyagi feltételekre.

Az Alkotmánybíróság szerint a jogtípusok közötti különbségtétel egyik indoklása
azokban a nehézségekben rejlik, amelyekkel az alkotmánybíró a szociális jogokkal
kapcsolatos igények eldöntése során szembesül. Először is, az eljárási valóság a
bírót a konkrét ügyre korlátozza. Ez korlátozza őt, és nem teszi lehetővé számára,
hogy olyan gazdasági igazságossági döntést hozzon, amely megvédi mindazokat,
akik ugyanabban a ténybeli és jogi helyzetben vannak, mint azok, akik például
egészségügyi szolgáltatásokra tartanak igényt. A bírónak egy adott helyzet
védelmében tett intézkedése végül is megkerülné mások egyenlőséghez való
jogát. A bíró nem tudja, hogy a döntése milyen végső költségekkel jár, és hogy
valóban van-e kapacitás a finanszírozásra. Ezért megerősíti
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arra a következtetésre jutott, hogy a szociális jogok a jogalkotó hatáskörébe
tartoznak. Ezzel kapcsolatban az ítéletben megállapítást nyert:

"A társadalmi és gazdasági igazságosságot, amely a gazdasági, szociális és
kulturális jogok fokozatos és intenzív megvalósításával valósul meg, a politikai
fórumon követelik és harcolnak érte".

Az

Alkotmánybíróság

számára

a

szociális

jogállam

nem

nélkülözheti

a

demokratikus folyamatot, a közpolitikák meghatározását és azok végrehajtását. A
szociális jogok nem támaszkodhatnak kizárólag az alkotmánybírákra, akik jogi és
költségvetési alap nélkül rendelik el védelmüket, ami a Bíróság szerint "totalitárius
igazságszolgáltatási államhoz" vezetne, amely figyelmen kívül hagyja más állami
intézmények funkcióit és a polgárok "saját sorsukért felelős tulajdonosként"
betöltött szerepét.

Következésképpen az Alkotmánybíróság ebben a döntésében lezárta azt a széles
értelmezési utat, amely az egészséghez való joggal kapcsolatban kialakult.
Döntésében a Bíróság pontos kritériumokat fogadott el annak meghatározására,
hogy mikor tekinthető az egészség alapvető jognak. Ez alkalommal a Bíróság a
kapcsolat értelmezését egy szigorúbb kritériummal, a "létfontosságú minimum"
kritériumával határozta meg újra. Ily módon igyekezett csökkenteni a tutela-t
azokra az esetekre, amelyekben a követelés az élet megőrzéséhez feltétlenül
szükséges, a Bíróság szavaival élve:
"A szociális jogállamiság megköveteli, hogy erőfeszítéseket tegyenek a szükséges
feltételek

megteremtésére,

rendelkezésére

álló

hogy

gazdasági

az

ország

minden

lakosa

lehetőségek

keretein

belül

számára
méltó

a

életet

biztosítsanak. Az egyén képességeinek megerősítésére irányuló cél megköveteli,
hogy a hatóságok hatékonyan lépjenek fel az életszínvonal fenntartása vagy
javítása érdekében, amely magában foglalja az élelmet, a lakhatást, a szociális
biztonságot és a társadalomban való fejlődéshez szükséges szűkös pénzügyi
eszközöket".
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A létminimum fogalmából kiindulva, amelyet úgy értelmezünk, mint azokat a
molekuláris anyagi feltételeket, amelyek lehetővé teszik, hogy az ember ne
betegedjen meg, az egészség alapvető jog jellegét nyeri el, és az alkotmánybíró
döntése által védendő. Az alkotmánydogmatika által meg nem nevezett
alapjogként jellemzett létminimum, amely kezdetben lehetővé tette a szociális
jogok posztulátumainak megnyitását (ICJUS, 2002; Lemaitre, 2005), ebben az
összefüggésben az egészséghez való jog korlátozásának sajátos funkcióját töltötte
be.

3.2. A szolgáltatásokért való fizetésre vonatkozó elemzés nem tartalmazza a
POS
Az

egészségügy

aspektusa

az

finanszírozási

igazságszolgáltatássá

egészségügyi
rendszeren

válásának

szolgáltatások

kívül,

egyik

nyújtása

alkotmánybírói

a

legérzékenyebb
szabályozási

utasításra.

Ez

volt

és
az

Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatának kritikájának egyik csomópontja, mivel a
kritikusok az ilyen döntésekből következtetéseket vontak le. Az Alkotmánybíróság
az egészségügyi ellátórendszer szerkezetének értelmezésével létrehozta a
"recobro" mechanizmust, amely a biztosítók számára jogot biztosít a POS-ben
meghatározott szerződéses rendszert meghaladó költségek behajtására.
Az 1997. évi SU-480. sz. határozat, amelynek előadója Alejandro Martínez
Caballero bíró volt, kifejezetten létrehozta a POS-szolgáltatásokon kívüli
szolgáltatások behajtási mechanizmusát. Ez a döntés a legfelsőbb alkotmánybíró
moduláló jellegét jelezte, amelyben szélesebb körű és általánosabb döntések
születnek, amelyek meghaladják a konkrét ügyek által megszabott mozgásteret, és
amelyek az Egészségügyi Minisztérium, az Egészségügyi Felügyelet és más, a
rendeletek által az ilyen típusú döntések meghozatalára és az ilyen folyamatok
figyelemmel

kísérésére

illetékesnek

meghatározott

intézmények

távollétét

indokolják.
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Ebben a döntésében az Alkotmánybíróság hét ügyet egyesített a tényállásuk és az
általuk

védendő

jog

egybeesése

miatt.

Általánosságban

az

AIDS-szel

diagnosztizált emberekről van szó, akiktől megtagadták az antiretrovirális kezelést,
mert nem szerepeltek a POS-ben. A határozat központi jogi problémáját az
Alkotmánybíróság a következő kérdésben fogalmazta meg: "ki finanszírozza a
katasztrofális betegségekkel, például az AIDS-szel kapcsolatos gyógyszereket, ha
ezek a gyógyszerek nem szerepelnek a kormány által jóváhagyott listákon?".
Az ügy megoldása érdekében az Alkotmánybíróság különböző koncepciókat kapott
a rendszer szereplőitől az egészségügyi rendszer problémáinak jobb átfogó
megértése érdekében. Az EPS-ek véleményében kifejezték a UPC tényleges
aktualizálásának hiánya okozta nehézségeket, elutasítva azt a tényt, hogy a
fogyasztói árindexhez (CPI) való igazodás automatikus mechanizmusa révén
történt emelését. Az ACEMI koncepciója a rendszer nehézségeire és arra
összpontosított,

hogy

a

szereplőknek

vállalniuk

kell

a

felelősséget;

az

Egészségügyi Minisztérium elmagyarázta az antiretrovirális kezelések költségeinek
kiszámítását

és

az

egészségügyi

rendszer

szabályzata

által

biztosított

finanszírozási mechanizmusokat; a Pénzügyminisztérium pedig azt, hogy a
szabályozás hogyan biztosítja a rendszer pénzügyi egyensúlyát.
Az elemzéshez a Bíróság számos precedensből indult ki. Először is úgy vélte,
hogy a társadalmi jogállamiság keretein belül a jogi és szabályozási normák nem
irányulhatnak a jog korlátozására, hanem azok kidolgozása a jog "optimalizálását"
szolgálja, annak érdekében, hogy a jog hatékony legyen. A Bíróság azonban
leszögezte, hogy a jog korlátozható, amennyiben ez nem érinti annak lényegi
lényegét.

A

második

szempont,

amelyre

a

korábbi,

SU-111-es

határozatával

összefüggésben rámutatott, az, hogy az egészség nem önálló alapjog. Ez az
ellátásokhoz való jog, és csak kivételes körülmények között, illetve az
egészséghez való jog sérelme esetén.
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A létminimumhoz való jogot fenyegető közvetlen veszély esetén az egészséghez
való jog védelme megfelelő, feltéve, hogy az összefüggés valamely közvetlenül
alkalmazandó alapjoggal igazolható.

Kifejtette, hogy az alkotmányos felhatalmazás értelmében a közszolgáltatás
nyújtását a POS tekintetében magánszemélyekre ruházták. A Bíróság szerint
azonban "ez nem zárja ki, hogy a szervezet nyereségre törekszik. A rendszert
így tervezték" [kiemelés hozzáadva]. Ez összeegyeztethető az egészségügyi
rendszer finanszírozására szolgáló források parafiskális jellegével, amelyek
meghatározott célt szolgálnak, amennyiben: "közforrások, az állam tulajdonát
képezik, bár csak annak a csoportnak, céhnek vagy ágazatnak a javára
szolgálnak, amelyik befizeti őket, ezért kizárólag az ő javukra fektetik be őket".

A másik szempont, amelyet a Bíróság az állam és az EPS kapcsolatában elemzett,
a POS-szolgáltatások finanszírozásának az UPC-ben meghatározott összege.
Amikor az állam megengedte a UPC leértékelését, megváltoztatta a rendszer
szabályait és pénzügyi egyensúlyát. Az Alkotmánybíróság a közbeszerzés
elméletéből kiindulva megállapította, hogy az EPS javára jogosítja fel a "szerződés
gazdasági-pénzügyi egyensúlyának fenntartását, vagy a pénzügyi egyensúly
helyreállítását, ha az megváltozik". A Számvevőszék azt is megállapította, hogy a
rendszer finanszírozásának ellentételezését kizárólag a magán EPS-ek végezték.
Az indoklás a tájékoztatás hiánya és az állami pénzeszközökről vagy
szervezetekről az EPS-rendszerre való átállással kapcsolatos zűrzavar volt.
Ezenfelül a Számvevőszék megállapította, hogy a FOSYGA szolidaritási
alszámlája, amely a rendszer finanszírozásának alapvető eleme, alulfinanszírozott.
1994 és 1996 között a 100. törvény előírta, hogy a nemzeti költségvetésnek
"legalább a járulékfizetési rendszer szolidaritási hozzájárulásának egy pontjával
egyenértékű összeget" kell elkülönítenie, de ilyen hozzájárulásra nem került sor.
1997-ben az 1996. évi 344. törvény fél pontra csökkentette a hozzájárulást, és az
állam sem fizetett ilyen összeget.
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A beteg - EPS - állam kapcsolatra térve a Bíróság megjegyezte, hogy többször
elrendelte a HIV/AIDS-betegek antiretrovirális gyógyszerekkel való ellátását a
kezelőorvos utasításának megfelelően. Megismételte a gyógyítás fogalmát is,
amely nem korlátozódik a betegség kiirtására, különben a kedvező kimenetel
elérése érdekében bármilyen kezelés kizárható lenne. A Bíróság szerint a
betegnek "joga van a gyógyulás reményéhez, ahhoz, hogy enyhülést keressen a
betegségei alól, ha úgy kívánja, mert az élet egy dinamikus esemény, amelyet
elejétől a végéig élvezni kell; így az embernek joga van ahhoz, hogy életciklusának
hátralévő szakaszaiban tiszteletben tartsák.

Az egészségügyi rendszer szabályozásából az Alkotmánybíróság megállapította
az első megfogalmazásait annak, ami a "főváros számára hasznos szabálya" lesz
a POS rendszeren kívüli szolgáltatások védelmére: a) a gyógyszerfelírást a
kezelőorvosnak kell kiállítania, az EPS-hez kell csatolnia és írásban kell
megtennie; b) az ellátáshoz a rendszerhez kell csatlakozni; c) a minimális
csatlakozási időnek meg kell felelni; és d) a gyógyszer hiánya közvetlenül érinti a
jogvédelmet kérő személy létminimumát.

Ez utóbbi vonatkozásban a Bíróság megismételte az "elosztó igazságosság"
érvelését, amely magában foglalja a POS-listán kívüli gyógyszer vagy szolgáltatás
iránti kérelmet. Érvelése azon a felismerésen alapult, hogy az ezt a szolgáltatást
megtagadó intézkedés a törvénynek és a jognak megfelelően járt el. Másodszor,
az Alkotmánybíróság úgy vélte, hogy "a beteg egészségének megőrzésére és
életének megőrzésére vonatkozó kötelezettség elsőbbséget élvez, és vákuumba
zuhan, ha a betegtől megtagadják az orvos által előírt összes kezelés
lehetőségét".

Az ítéletben a Bíróság elemezte az egészségügyi rendeletet, és megállapította,
hogy az EPS jogosult-e az állammal szemben az általa nyújtott, a POS
szolgáltatási csomag részét nem képező szolgáltatások értékének megtérítésére.
A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a nem POS-szolgáltatások kívül
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esnek a következő rendszereken

296

finanszírozás (POS - UPC). A Bíróság úgy ítélte meg, hogy az állam és az EPS
közötti szerződéses kapcsolat a konkrét és pontos kötelezettségek tekintetében
szabályozott. Ezért, ha az túlmegy a szabályozáson, a Bíróság számára
"méltányos, hogy az élet megmentése érdekében adott gyógyszert az állam ismétlés útján - fizesse meg".

Ebben az ítéletben a Bíróság meghatározta, hogy a pénzügyi teher nem hárítható
a szolgáltatást megtagadó EPS-re, mivel az nem hanyagságból, hanem az egész
rendszer hibájából következett be. A Számvevőszék szerint:

"Ha a beteg élete forog kockán, nem számít, hogy nem szerepelnek a listán, ezért
az 1994. évi 1938-as rendelet 15 g- cikke nem alkalmazható (...) a beteg élete nem
kerülhet veszélybe, azzal a kifogással, hogy állami kötelezettség lenne a kormány
mulasztása miatt, hogy nem vette fel a szükséges gyógyszert a listára".

Ily módon a Bíróság értelmezése az volt, hogy egy bizonyos gyógyszer vagy
eljárás hiánya a POS-csomagból nem az EPS jelentendő intézkedésének, hanem
a rendszer kialakításának volt köszönhető. Következésképpen a POS-on kívüli
védett szolgáltatások pénzügyi költségeit az EPS-nek kell megtéríteni, az
egészségügyi rendszer megtakarítási képességére támaszkodva, a Szolidaritási
és Garanciaalapon, a FOSYGA-n keresztül, az "egészségfejlesztés" alszámlára,
és hogy a szolgáltatás értékének megtérítése a gyorsaság elve alapján történt, a
rendszer pénzügyi egyensúlyának befolyásolása nélkül.

Ily módon, és a konkrét ügy jogi elemein túlmutató általános végzések alapján a
Bíróság egy sor intézkedést rendelt el a finanszírozás, az UPC értékének
aktualizálása és a Pénzügyminisztériumnak a FOSYGA szolidaritási alszámlájára
történő befizetése tekintetében azonosított nehézségek megoldása érdekében.
Nem volt azonban bizonyíték a nyomon követési folyamatra.
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Az Alkotmánybíróság válasza ezekre a végzésekre, és a rendszer pénzügyi
egyensúlyára gyakorolt hatások.

4. Az egészségügyi rendszer kiigazítása az alkotmányos
joggyakorlat alapján
Az egészséghez való jog védelmét célzó tutela-akciók számának növekedésével
szembesülve

az

Egészségügyi

Szociális

Biztonsági

Tanács

a

Technikai

Tudományos Bizottságok (CTC) révén próbálta megfékezni ezt a fejlődést. Az
1997. december 23-i 5061. sz. határozatával María Teresa Forero de Saade
egészségügyi

miniszter

elrendelte

a

rendszerhez

hozzáadott

új

elem

szabályozását. Ezeknek a bizottságoknak a 2. cikk szerint az a különleges
feladata, hogy foglalkozzanak a felhasználók panaszaival "a segítségnyújtási
jellegű események bekövetkeztével" kapcsolatban, és a bekezdés kimondja, hogy
"különösen a költséghatékonysági kritériumokkal rendelkező alapvető fontosságú
gyógyszerekkel kapcsolatos feltételeket és eljárást, amelyek nem szerepelnek a
Nemzeti Egészségügyi Szociális Biztonsági Tanács által jóváhagyott gyógyszerek
listáján". Más szóval, a CTC-k feladata volt azoknak a konkrét eseteknek a
vizsgálata, amikor a POS-en kívüli gyógyszereket rendeltek.

A kormány megpróbálta a tutela-akció egészségügyi konfliktusait ezeken a
bizottságokon keresztül levezetni, hogy az embereknek ne kelljen a tutelaakcióhoz folyamodniuk a POS-en kívüli gyógyszerekhez való hozzáférés
érdekében. A költséghatékonysággal és a bizonyítékokon alapuló orvoslással
kapcsolatos technikai és tudományos kritériumok mellett a CTC-kről szóló rendelet
az alkotmánybíráknak az egészséghez való jog védelmére vonatkozó elemzését is
tartalmazta. A fent említett állásfoglalás55 4. cikke meghatározta a CTC-k
engedélyezésének kritériumait.
CIKK. AZ ENGEDÉLYEZÉS KRITÉRIUMAI. A bizottság az alapvető gyógyszerek jegyzékében nem
szereplő gyógyszerek engedélyezésénél a következő kritériumokat veszi figyelembe:
(a) Az alapvető gyógyszerek listáján nem szereplő gyógyszerek felírását csak az arra
felhatalmazott személyzet végezheti.
(b) A beteg életét és egészségét fenyegető közvetlen veszélynek kell fennállnia, amelynek
bizonyíthatónak kell lennie, és amelyet a vonatkozó orvosi dokumentációban rögzíteni kell.
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A határozat a b) pontban foglalt kritériumokon alapult: "A beteg életét és
egészségét

fenyegető

közvetlen

veszélynek

kell

fennállnia,

amelynek

bizonyíthatónak és a vonatkozó orvosi dokumentációban igazoltnak kell lennie. A
b) pontban szereplő kritérium: "A beteg életét és egészségét fenyegető közvetlen
veszélynek

kell

fennállnia,

amelynek

kimutathatónak

és

a

vonatkozó

kórtörténetben megerősítettnek kell lennie". Ez a kritérium a "létfontosságú
minimum"

elemét

tükrözi,

amely

az

egészségügyben

a

méltányosság

paradigmájának tekinthető. A CTC-k költséghatékonysági kritériumokon alapulnak.

Ez egy ideiglenes szabályozás volt, amely csak a gyógyszerekre korlátozódott, így
a CTC-nek nem volt hatásköre más egészségügyi szolgáltatások elemzésére és
vizsgálatára, ami az Alkotmánybíróság által a T-760/08. sz. ítéletben megállapított
szabályozási hiányosságok egyike.

A CTC-k egy olyan közigazgatási szerv voltak, amelyet az EPS-ek úgy alakítottak
át, hogy az a tőkéjük számára hasznos legyen, míg az EPS-ek annak idején arra
használták, hogy az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés további
akadályát állítsák, amelyet szintén megtámadtak a tutela útján, és az
Alkotmánybíróság szabályozási precedenst hozott létre ezekkel a bizottságokkal,
azok értelmezésével és hatályával kapcsolatban. Ezzel kapcsolatban a Bíróság
megállapította:
"6.1.2. A Tudományos Műszaki Bizottságok tekintetében a Bíróság megismétli
joggyakorlatát, (i) egyrészt, hogy ezek a bizottságok pusztán közigazgatási
szervek, amelyek eljárása nem lehet ellentétes atagokkal, amikor a POS által nem
fedezett orvosi szolgáltatások nyújtása révén érvényesítik a felhasználók
egészséghez való jogát; (ii) másrészt, a következő esetekben
(c) E gyógyszerek felírása annak a következménye, hogy az általa megállapított terápiás
lehetőségeket felhasználták és kimerítették, anélkül, hogy kielégítő klinikai és/vagy paraklinikai
választ kaptak volna az indikációk tervezett időtartamán belül, vagy a beteg számára elviselhetetlen
mellékhatások megfigyelése miatt, vagy azért, mert a fentiek listáján nem szereplő, a klinikai
anamnézisben rögzítendő kifejezett ellenjavallatok nélkül, alternatívaként állnak fenn.
(d) Gyógyszereket csak akkor lehet felírni, ha azok forgalmazása és értékesítése az országban
megfelelően engedélyezett.
(e) A magas költségű, fekvőbeteg- vagy járóbeteg-gyógykezelésre szánt gyógyszerek felírása
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esetén a következőkre kell törekedni
A biztosító viseli e kockázatok viszontbiztosításának költségeit.
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másodszor, abban az értelemben, hogy a kezelőorvosok azok, akik illetékesek a
kötelező egészségügyi terven kívüli egészségügyi szolgáltatások igénylésére; iii)
harmadszor, abban az értelemben, hogy amennyiben a Műszaki Tudományos
Bizottság és a kezelőorvos kritériumai között eltérés van, a kezelőorvos kritériuma,
azaz az egészségügyi szakorvos kritériuma az irányadó" (Alkotmánybíróság, C463/98).

Tekintettel a CTC-kkel kapcsolatban felmerült nehézségekre, a 2007. évi 1122.
törvény egyfajta pénzbüntetést állapított meg azon EPS-ek számára, amelyek a
CTC-ket a hozzáférés akadályaként használták, és ezt követően bírósági határozat
alapján kötelezték őket a gyógyszer kiszállítására. Ebben az esetben a szabály
úgy rendelkezett, hogy az EPS-ek behajtását 50%-kal bünteti. A rendelkezést
megtámadták az Alkotmánybíróság előtt, amely a C-463/08. számú ítéletében Jaime Araujo Rentería előadói közreműködésével - elemezte a szabályt, és
megállapította, hogy az egészséghez való jog átfogó védelmét illetően jogalkotási
hiányosság áll fenn, mivel a szabály néhány korlátozott ténybeli feltételezésre
korlátozódik, amely nem terjed ki általánosan az egészséghez való jog által
megkövetelt védelemre. Ezen a felfogáson alapulva, a norma alkalmazási körének
kiszélesítésével kondicionálta a normát.

A nem fedezett szolgáltatások költségeinek felének megtérítésére vonatkozó
pénzügyi szankció három további, a szabályban nem szereplő esetben is
alkalmazandó: 1) amikor az EPS-t a tutela-intézkedés kötelezi arra, hogy ne csak a
gyógyszereket, hanem a kezelőorvos által elrendelt egyéb egészségügyi
szolgáltatásokat is biztosítsa;
2) hogy a szankció a járulékalapú és a támogatott rendszerek ellátási terveiben
nem szereplő esetekre is alkalmazandó 3) és bármely betegre, és nem csak a
magas költségű betegekre.

Másrészt a CNSSS-megállapodások révén új gyógyszerek és eljárások kerültek be
a POS-be, illetve a szigorú kizárások adminisztratív eszközökkel történő enyhítése.
A POS-ban szereplő gyógyszerek, kezelések és eljárások halmazából álló
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"jogtudományi POS" között kapcsolatot hoztak létre.
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olyan egészségügyi szolgáltatások, amelyek nem tartoztak a POS-hez, de
amelyeket az alkotmánybírák a tutela-határozatok és az Országos Egészségügyi
Szociális Biztonsági Tanács által meghatározott POS-szolgáltatások listája révén
védtek.

A 2005. évi 289. megállapodás enyhítette a kizárási szabályokat a plasztikai,
állcsont- és arcplasztikai és egyéb speciális műtétek esetében, feltéve, hogy azok
funkcionális helyreállító célokat szolgálnak. Ezzel a megállapodással a POS-be
bekerültek a mellplasztikai műtétek, a szájpadhasadék és ajakhasadék kezelése,
valamint a súlyos égési sérülések kezelése. Ugyanebben az értelemben a 2005.
évi 302. és 313., a 2006. évi 350., a 2007. évi 357., 368. és 380. megállapodás a
POS-hez tartozó gyógyszerek vagy eljárások meghatározott sorozatát tartalmazza.
A 2006. évi 336. megállapodás részben aktualizálja a POS-t a HIV/AIDS-ellátás
antiretrovirális és egyéb gyógyszereinek bevonása érdekében.
A CNSSS-megállapodásokon keresztül történő konkrét bevonások azonban ismét
azt mutatják, hogy a szolgáltatások tartalmának aktualizálási módja töredékes,
szabályozási jog, amely nem egy átfogó, a járványügyi profilnak és a lakosság
egészségügyi

szükségleteinek

megfelelő

frissítésre

reagál,

hanem

összefüggéstelenül történt, ahol a tőkéhez való jog logikája érvényesült.

5. Az ismételgetés döntései: az egészségügyi joggyakorlat fodista
előállítása. Az alkotmányos igazságszolgáltatás visszavonulása a
hasznos joghoz tőke
Az ombudsmani hivatal szerint 1999 és 2008 között exponenciálisan nőtt a tutelaeljárások száma. Ebben az időszakban a benyújtott tutelák száma 1 951 341 volt,
amelyek közül 674 612 az egészséghez való jogra hivatkozott (Defensoría del
Pueblo, 2009). A tutela-akciónak ez a tömeges alkalmazása viszont a bírák
részéről is hasonló választ váltott ki, amit itt az egészségügyre vonatkozó
joggyakorlat fordista előállításának nevezünk az alkotmánybírák minden szintjén,
egészen a legfőbb értelmezőig, az Alkotmánybíróságig, a "la
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A "tőkehasznosítási szabály", amelyet a Bíróság az értelmezésében konstruált, az
egészségügyi joggyakorlat hatalmas lavináját is elősegítette.
Ez feszültséget okozott az Alkotmánybíróság szerepéről szóló jogi dogmán belül,
és közvetlenül kapcsolódik az Alkotmánybíróság hatásköréhez, hogy felülvizsgálja
az eljáró bírák döntéseit és az Alkotmánybíróságon belüli kiválasztási eljárást. Az
1991-es alkotmány tervezete szerint az Alkotmánybíróság feladata az Alkotmány
felügyelete és szupremáciája. E célból az 1991. évi 2591. sz. szabályozó rendelet
felhatalmazta a testületet arra, hogy felülvizsgálja az eljáró bíráknak a tutelaperben hozott határozatait. Ily módon az Alkotmánybíróság kifejezett indokolás
nélkül, saját szempontjai szerint mérlegelési jogkörében dönt arról, hogy mely
tutela-eljárásokat vizsgálják felül a tanácsai, azzal a céllal, hogy az alkotmányos
garanciának való megfelelés érdekében korrigálja az eljáró bírák döntéseit,
kiterjessze a precedenseket, egységesítse a joggyakorlatot, és egyéb jogtechnikai
szempontok mellett.

Az országban benyújtott összes tutela kereset az Alkotmánybírósághoz kerül
esetleges felülvizsgálatra. Amint azonban a Bíróság megismételte, ez nem egy
harmadik fokú eljárás, hanem a joggyakorlat felülvizsgálata és egységesítése,
amint azt az Auto 034/96. sz. dokumentum is kimondta:
"A Bíróság esetleges felülvizsgálata nem minősül harmadik fokú eljárásnak. Célja
és

indoka,

hogy

a Politikai

Charta

integritásának

és szupremáciájának

megőrzéséért felelős bíróság részéről biztosítsa a Charta értelmezésének és
jogalkalmazásának

kritériumai

egységesítését,

az

alkotmányos

doktrína

kidolgozását és a joggyakorlat iránymutatását, a paradigmatikus esetekkel
kapcsolatban

az

Alkotmány

elveinek,

posztulátumainak,

parancsainak

és

szabályainak hatályáról, szükség esetén korrigálva a téves értelmezésekből és
bírói döntésekből eredő eltéréseket és hibákat".
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A C-1716/00. sz. határozat kifejtette az Alkotmánybíróságon belül felülvizsgálandó
tutelák

kiválasztásának

folyamatát.

Az

Alkotmánybíróság

belső

eljárási

szabályzata előírja, hogy havonta két bírót választanak a kiválasztási kamarába,
amelynek feladata az e célra létrehozott kilenc tanács által felülvizsgálandó ügyek
kiválasztása. E kiválasztási feladat elvégzése érdekében az Alkotmánybíróság
Főtitkársága a bírák rendelkezésére bocsátja az Alkotmánybírósághoz érkező
összes ügy vázlatos összefoglalóját. Az ítélet az áttekintést a következőképpen írja
le:
"Ez az összefoglaló az egyes eljárások tömör és lényegre törő beszámolója, az
ügyirat gondos vizsgálatának eredménye: az ügy elemzésével megbízott személy
az alapvető azonosító adatok (felperes, alperes neve, hivatkozott jog, a kereset
tényállása) rögzítése mellett áttekinti az instancia döntéseit, az azok alapjául
szolgáló bizonyítékokat, és a tutela benyújtó személy alapvető jogainak esetleges
megsértésének megállapítása esetén feljegyzést készít".
Ha a tutela-eljárás nem kerül kiválasztásra, "ragaszkodási" eljárásra van lehetőség
bármelyik bírón vagy az ombudsmanon keresztül, amelyet később kiterjesztettek a
nemzet

főügyészére

is,

hogy

a

következő

kiválasztási

kamarában

újra

megvizsgálhassák az Alkotmánybíróság általi felülvizsgálatra érdemes ügyet.
A

Legfelsőbb

Igazságszolgáltatási

Tanács,

amely

az

igazságszolgáltatás

igazgatási ügyeiért felelős, valamint statisztikákat készít és értékeli a bírák
teljesítményét, nem adott ki pontos számadatot az Alkotmánybíróság által
felülvizsgált tutelák számáról, és a rendelkezésre álló adatok ellentmondásosak.
Cepeda (2007a, 107. o.) szerint az 1992-2004 közötti időszakban az országban
benyújtott összes tutela kereset 2,2%-át vizsgálta felül az Alkotmánybíróság.
Jaramillo és Barreto
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(2010) szerint a tutelák 0,67%-át vizsgálja felül az Alkotmánybíróság.

Személyes tapasztalatom során, amelyet egy bíró igazságügyi asszisztenseként
szereztem, jobban megismertem az Alkotmánybíróság mérlegelési jogkörének
gyakorlásának folyamatát az ügyek kiválasztása során. A tutela-perek nagy
számával szembesülve a Bíróság az utolsó éves joghallgatókra támaszkodik, hogy
teljesítsék a diploma követelményét, ami nem fizetett munka. A segédbírák
irányítása és felügyelete mellett megvizsgálják az aktákat, és csak azokat az
aktákat készítik el az ügy összefoglalójával, amelyek véleményük szerint
felülvizsgálatot érdemelnek. Ezen összefoglalók alapján a felvételi tanácsot vezető
bírák újból megvizsgálják az ügyeket, hogy kiválasszák a felülvizsgálandó ügyek
körét.

Az alkotmányjogászok nemcsak a kiválasztási folyamat alkalmasságát kritizálták
(Agudelo, 2010; S. I. C. Jaramillo & Barreto, 2010; C. N. López, 2005; Ossa,
1005), amennyiben a tutela-akták első szűrését joghallgatók végzik, hanem az
ebben a folyamatban érvényesülő kritériumokat és a felülvizsgálandó akták számát
is. Azzal érveltek, hogy az Alkotmánybíróság által felülvizsgált ügyek nagy száma
miatt a felülvizsgálati fokozatok megszűntek, és a gyakorlatban harmadik fokozattá
váltak. A kiválasztási kritériumoknak egy jól meghatározott jogpolitikának kell
megfelelniük a kiválasztás bizonyos precedensek, új esetek és az értelmezés
egységesítése tekintetében, de nem az olyan ismétlődő esetek esetében, mint az
egészséghez való jog.
Kolumbiában azonban, ahol az alapvető jogok tömeges megsértése tapasztalható,
az Alkotmánybíróság az emberi jogok védelmének és az emberi jogok védelméért
folytatott küzdelemnek fontos terepévé vált.
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e

jogok

érvényesítésére.

megtagadásával

Ezért

összefüggésben

a

jogok,

az

anyagi

különösen

a

szociális

igazságosság

jogok

kritériumának

elsőbbséget kell élveznie a jogtechnikai jellegű megfontolásokkal szemben,
amennyiben az Alkotmány legfőbb értelmezője nem lehet közömbös az alapvető
jogok megsértése, vagy az alapjogokat nem védő és a jogsértés fennmaradó,
rossz alapfokú bírói döntésekkel szemben.

Ez utóbbi kritérium az Alkotmánybíróságon belül az egészséghez való joggal
kapcsolatban

érvényesül,

mivel

a

tutela-perek

nagy

száma

miatt

az

Alkotmánybíróság viszont az egészséghez való joggal kapcsolatos ügyek
felülvizsgálatát választotta (E. M. J. Cepeda, 2007a, 112-113. o.).

Az egészséghez való jog védelmében a tutela alkalmazásának tömegessé
válásával és az ismétlődő beadványokkal szembesülve az Alkotmánybíróság egy
egységes szabályt alkotott, amelyből kiindulva a konkrét ügy körülményeit
elemezte, és a jogi megfontolásokat ismételten a konkrét ügy megoldása
érdekében. Az Alkotmánybíróságon szerzett személyes tapasztalataim során
megtapasztaltam az egészségügyi ítéletek "fordista" előállítását. Elég volt
azonosítani az egészséghez való jog megsértésének ténybeli körülményeit (kisebb
előfeltevés), a precedenst a lehető legkonkrétabban és szintetikusan reprodukálni
(nagyobb előfeltevés), és az alperes szervezetek elrendelésével alkotmányos
jogorvoslatot alkalmazni. Az ügyek logikai deduktív szillogizmusra való redukciója,
mint "módszertani illúzió" (G. M. Calvo, 1994, 249. o.), szilárdságot és
bizonyosságot adott a bírói döntéseknek, ahol az alacsonyabb rangú személyzet
képes volt egy ítélettervezet kidolgozására (Agudelo, 2010).
Bár a gyámhatósági kereset mechanizmusáról szóló rendelet nem ír elő további
alaki követelményeket a kereset benyújtásához, sőt a törvény betűje alapján akár
szóban is be lehet nyújtani, a joggyakorlat alakulása azt mutatja, hogy
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Az egészségügy esetében a védelemre való jogosultsághoz az szükséges, hogy
az ügy megfeleljen egy sor feltételnek, amelyeket a Bíróság értelmezése határoz
meg. A szabály minden egyes követelményével az Alkotmánybíróságnak sikerült
elérnie,

hogy

a

határozatát

az

egészségügyi

rendszerre,

a

vállalkozás

szabadságának védelmére, és annak kritériumaiban a pénzügyi fenntarthatóságra
vonatkoztatva fogadják el. Amikor egy személy az egészségügyi szolgáltatáshoz
való alapvető jogának védelmét kéri, az alkotmánybírónak a konkrét ügyben meg
kell vizsgálnia, hogy az alábbi feltételek teljesülnek-e:

"1) a törvényi vagy közigazgatási rendelkezések által kizárt kezelés vagy
gyógyszer hiánya veszélyezteti az élethez, a létminimumhoz való alapvető jogokat;
2) a POS-on belül nincs helyettesítő gyógyszer vagy kezelés, vagy ha van is, az
nem ugyanolyan hatásos; 3) a beteg anyagilag nem tudja fedezni a gyógyszer
vagy kezelés költségeit, vagy nem tud más egészségügyi terven vagy biztosításon
keresztül hozzáférni az ilyen kezeléshez; 4) a gyógyszert a kezelőorvos írta fel, aki
ahhoz az EPS-hez tartozik, amelyhez a beteg tartozik".

Ezen általános szabály alapján az alkotmánybírák az egész országban
kialakítottak egy széles körű joggyakorlatot, amelyet az Alkotmánybíróság
"megismétlés" néven ismert. A joggyakorlat tömegessé válása, valamint a szabály
elemzési

és

alkalmazási

szempontjainak

egységesítése

ellenére

az

alkotmánybíráknak továbbra is nehézségekbe ütköztek a Bíróság által kialakított
értelmezéssel kapcsolatban.

Az alkotmánybírák számára az Alkotmánybíróság által alkotott szabály az
egészségügyi

rendszerre

hárította

az

adminisztratív

terheket,

amelyeket

szabályozással kell megoldani, különösen a POS tartalmát illetően. Több
alkalommal

is

tanúja

voltam

a

MAPIPOSZ-szal

való

kapcsolattartás

nehézségeinek, az egészségügyi személyzet tanácsát kérve konkrét esetekkel
kapcsolatban, és az egészségügyi rendszer összetett szabályozási keretének
koherens

megértését

próbáltam

megfogalmazni

annak

érdekében,

hogy

meghatározhassam
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hogy egy bizonyos gyógyszert vagy eljárást bevontak-e a POS-be vagy kizártak,
mivel az egyik vagy a másik út volt a döntő az érvelés és a rendelés
szempontjából.

Az ilyen típusú nehézségekre példa az az alkotmányossági értékelés, amelyet a
bíráknak

a

HIV/AIDS-vírust

hordozó

személyek

vírusterhelés-tesztjével

kapcsolatban kellett elvégezniük. A 2000. évi T-398. számú ítéletben a Bíróság
"tudományos-orvosi alkotmányossági" értékelést végzett, és megállapította, hogy
ez a vizsgálat nem a beteg életének megőrzésére irányult, ezért nem tartozik a
meghatározott szabály alá, mivel nem érinti az egészségnek az alapvető joggal
való összefüggésének követelményét. Ezzel kapcsolatban az Alkotmánybíróság a
következő elemzést végezte el:

"A felperes által hivatkozott vírusterhelés-teszt csupán a beteg által a vérében
hordozott HIV mennyiségének ellenőrzése, amely a betegség leküzdésére
választott kezelés hatékonyságának mérésére szolgál; vagyis sem a kezelés
kijelölése, sem a beteg léte nem függ tőle semmilyen módon. Ami tehát e
laboratóriumi vizsgálat elutasítását illeti, az alsóbb fokú bíróság határozatai
megerősítést nyernek".
Ezt követően az Alkotmánybíróság a T-849/01. sz. határozatában túllépett ezen az
értékelésen,

amelyben

orvosi

jelentések

és

szakvélemények

alapján

megállapította, hogy ez a vizsgálat elengedhetetlen az egészséghez való jog
védelméhez az élettel összefüggésben56. Ez a példa azt hivatott szemléltetni,
hogy milyen nehézségekbe ütközik a

56 Az

Alkotmánybíróság érvelése e határozat meghozatalakor a következő volt:
A vírusterhelés mérése kulcsfontosságú a kezelés megkezdésének eldöntésében és a kezelésre adott
válasz nyomon követésében, mind rövid, mind hosszú távon.
b) A mai napig a vírusterhelés vizsgálata a legjobb és legobjektívebb módszer annak értékelésére,
hogy a HIV-ellenes kezelés működik-e a betegnél, és következésképpen annak megváltoztatására
vagy folytatására.
c) A hatástalan kezelésben részesülő beteg nem reagál pozitívan, és AIDS-es állapotba kerülhet.
d) Megfelelő kezelés nélkül a betegeknél az általuk alkalmazott gyógyszerekkel szemben
rezisztens vírustörzsek alakulhatnak ki, ami virológiai elégtelenséghez és az immunrendszer
további károsodásához vezethet, növelve az opportunista fertőzések kockázatát.
e) A vírusterhelés-vizsgálat hiányában a kezelőorvosnak empirikus antiretrovirális terápiát kell
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alkalmaznia, mivel nem ismeri a fertőzött beteg virológiai státuszát.
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az

alkotmánybírák

orvosi-tudományos

ismeretek

nélkül,

az

egészségügyi

joggyakorlaton keresztül végül annak értékelésére jutottak, hogy egy bizonyos
eljárás nélkülözhetetlen-e egy személy életének garantálásához, ahol a bíró végül
a kezelőorvos helyébe lépett.

6. Kisebbségi kísérlet az igazságszolgáltatás normalizálásának
elmélyítésére az egészségügyben: a T-1207/01 és a T-654/04 ítéletekre
vonatkozó szavazás tisztázása.
A T-1207/01. sz. ítélet egy "megismételt" ítélet volt, amely - amint azt a tanács
egyik bírája megállapította - még egy elsőéves joghallgató számára is könnyű ügy
volt. Az Alkotmánybíróság felülvizsgálati kamarája három olyan ügyet halmozott
fel, amelyekben a felperesek az EPS Susaludhoz tartoztak és szerzett
immunhiányos

szindrómában

(AIDS)

szenvedtek.

Ezeket

a

betegeket

kezelőorvosaik vírusterhelés-vizsgálatot rendeltek, amelyet az EPS elutasított,
mivel nem szerepeltek a POS-ben.

Megfontolásaiban a Bíróság megismételte az egészséghez való szociális jog
védelmének az élethez való joggal kapcsolatos rációját, amely elsőbbséget élvez,
ha azt "tisztán gazdasági elvek alapján kívánják korlátozni, még akkor is, ha
alacsonyabb

normákban

gondolkodnak".

A

Bíróság

helyénvalónak

találta

megismételni "a főváros számára hasznos szabályt", és rámutatott arra a
lehetőségre, hogy az EPS visszaszerezze a vizsgálatok értékét a FOSYGA-tól, az
egészségügyi rendszer pénzügyi egyensúlyának megőrzése és ezáltal a többi tag
jogának biztosítása érdekében.

Ebben a határozatban azonban az V. felülvizsgálati tanács három bírája közül az
egyik nem értett egyet a Bíróság által az ilyen típusú ügyekre kialakított ismétlődő
precedens rációjával. Rodrigo Uprimny Yepes57 , aki bíróként vett részt az ötödik
felülvizsgálati kamarában.

57 Jogász az Universidad

Externado de Colombia egyetemen szerzett diplomát. Az Amiens Picar die-i
Egyetem (Franciaország) politikai gazdaságtanból doktorált, az Amiens Picar die-i Egyetem
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(Franciaország) jogszociológiából szerzett mesterdiplomát.
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Véleménye szerint az Alkotmánybíróságnak ezt a megszilárdult doktrínáját felül
kellett vizsgálni az általa felvetett jogi és politikai nehézségek miatt, az
alkotmánybíró feladata pedig az volt, hogy az "igazságosabb horizontok" felé
haladjon. Véleménye szerint ezt az Alkotmánybíróság által megszilárdított
doktrínát felül kellett vizsgálni az általa felvetett jogi és politikai nehézségek miatt,
az alkotmánybíró feladata pedig az volt, hogy az "igazságosabb horizontok" felé
haladjon.

A bíró kételyei az Alkotmánybíróság szociális jogokkal kapcsolatos ítélkezési
gyakorlatának kritikájához kapcsolódtak, főként közgazdászok részéről, akik
tudományos cikkekben bírálták a Bíróság munkáját a döntések pénzügyi költségei
miatt (Clavijo, 2001; Kalmanovitz, 2002). Pontosításában Uprimny bíró válaszolt
ezekre a kérdésekre, és az Alkotmánybíróság döntéseinek megerősítése
érdekében reflektív álláspontot képviselve védte az Alkotmánybíróság eljárását.

A közgazdászok egyik kifogása az alkotmánybírósági ítélkezéssel szemben az
egyenlőséghez való jog érintettségére összpontosított, mivel a Bíróság egy konkrét
ügyben hozott döntései nem lehetnek általános érvényűek másokra nézve, mivel
azok súlyosan befolyásolnák az egészségügyi rendszer pénzügyi egyensúlyát. Egy
másik kritika arra a problémára összpontosított, hogy az egészségügyi kiadásokat
az egyes esetek megoldására a tutelán keresztül kell elkülöníteni. A közgazdászok
szerint ez súlyosan érintette a rendszer pénzügyeit, amelyeket a lakosság
legszegényebb rétegeinek lefedettségének növelésére lehetett volna fordítani. Arra
a következtetésre jutottak, hogy az Alkotmánybíróság egészségügyi joggyakorlata
igazságtalan eredményeket hozott, mivel a rendszerhez csatlakozott embereknek
kedvez, a legkiszolgáltatottabbak rovására, akik még nem csatlakoztak, és végül
kárt szenvedtek ettől az alkotmányos doktrínától.

Párizsi Egyetem, a Párizsi I. Egyetem (IEDES) DEA diplomája a fejlesztés társadalmi-gazdasági
szakterületein. Hosszú tudományos és kutatói pályafutást tudhat maga mögött. 11 évig volt az
Alkotmánybíróság segédbírója; néhány hónapig ügyvezető bíróként is szolgált. A közelmúltban az
ENSZ Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának tagjává választották (Dejusticia,
2014).
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A szociális jogok joggyakorlatának kritikusai az alapvető jogok következményelvű
szemléletét képviselnék, és csak a garantálásuk és védelmük következményeire
összpontosítanának.

Ez

a

megközelítés

a

mikroökonómia

neoklasszikus

elemzéseire épül, mint például Richard Posner esetében. Ez a megközelítés még
odáig is elmegy, hogy azt állítja, hogy "a hatékonyság az igazságosság megfelelő
fogalma". Még a jogok paradigmáját is tagadják az egyszerű preferenciák vagy
érdekek miatt. A bíró azonban úgy véli, hogy ez a megközelítés elégtelen, mert
redukcionista, és nem egyeztethető össze a kortárs alkotmányosság fejlődésével.

A másik kritika, amelyet Uprimny bíró kiemel, a demokratikus eljárások és a
közforrások

felhasználásáról

és

rendeltetéséről

szóló

viták

kiüresedése.

Véleménye szerint "egy olyan szegény társadalom", mint Kolumbia, nem
rendelkezik elegendő forrással a szociális jogok biztosításához. Ezért ez a helyzet
azt követeli meg, hogy "a társadalomnak tragikus döntéseket kell hoznia, például
csökkenteni kell a magas költségű betegségekre szánt forrásokat az alapvető
egészségügyi programok bővítése érdekében". A "közpénzek elosztásának
optimális és legigazságosabb szintjét" meghatározó objektív kritériumok hiányában
a bíró úgy véli, hogy ez a döntés a Köztársaság Kongresszusára tartozik, amely a
választott hatóságok, és amely a legalkalmasabb arra, hogy egy demokratikus vita
keretében meghozza ezeket a döntéseket, nem pedig a bírákra.
Uprimny szerint a Bíróság álláspontja tisztán deontológiai jellegű, a jogok abszolút
védelmében, azok következményeinek figyelembevétele nélkül. De ezt is
elégtelennek tartja, mivel az egyik jog abszolút védelme más jogok megsértéséhez
vezethet. A magisztrátus azonban úgy véli, hogy az alkotmányos joggyakorlatnak a
rendszer pénzügyi egyensúlyának fenntartására vonatkozó szabálya az EPS, az
ARS FOSYGA-nak történő behajtása révén nem oldja meg a problémát, tekintettel
arra, hogy ezek a források nem végtelenek, és félreteszik őket.
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egyéb igények, például kiterjesztett lefedettség, magas költségű betegségek stb.

A bíró javaslatot tett e jogtudományi szabály meghaladására, megpróbálva
összeegyeztetni a humanista megközelítést és a jogok védelmét a "Rawls,
Dworkin vagy Sen" jogfelfogásaiból kirajzolódó kritikákkal. Javaslata a Kolumbia
által a gazdasági, szociális és kulturális jogok területén ratifikált nemzetközi
szerződések, különösen a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Nemzetközi
Egyezségokmányának a Gazdasági és Szociális Jogok Bizottsága által a
legmagasabb

szintű

egészségi

állapotról

szóló

14.

számú

általános

megjegyzésben (12. cikk) kidolgozott alkalmazásaival kezdődik.

Uprimny számára ebben az eszközben az egészség autonóm alapjog, amely
egyetemes egyenlőséget jelent, amennyiben minden ember számára garantálni
kell. Az állam azonban nem követelheti meg, hogy az egészséghez való jog
azonnal teljes mértékben teljesüljön, ezért a védelem körének kiterjesztése
fokozatosan

kell,

hogy

történjen.

Ebben

az

értelemben

a

bíró

olyan

következtetésre jut, amely lehetővé teszi számára, hogy olyan döntéseket
igazoljon, mint például a kezelés biztosításának megtagadása annak magas
gazdasági költségei miatt, mivel az egészséghez való jog nem sérül, mivel annak
fejlődése progresszív. Véleménye szerint "nem sértené az egészséghez való jogot,
ha az állam nem biztosítana egy magas költségű kezelést, még akkor sem, ha az a
személy életének megőrzéséhez szükséges, ha ez a szolgáltatás nem épült be az
egészséghez való jog progresszív tartalmába".
Ez a javaslat Uprimny véleménye szerint nagyon érzékeny az egyenlőséghez való
jog védelmére, de drasztikus és hirtelen változást jelentett az Alkotmánybíróság
által

kialakított

precedensben,

amely

megismételte,

hogy

a

gazdasági

megfontolások nem elegendőek ahhoz, hogy ne védjék az egészséghez való jogot,
amikor egy személy élete forog kockán. A bíró azonban úgy véli, hogy mindkét
álláspont összeegyeztethető.
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Ez azon a feltételezésen alapul, hogy az egészség autonóm alapjog, amelynek
alapvető

magját

az

ENSZ

Gazdasági,

Szociális

és

Kulturális

Jogok

Egyezségokmányának 12. cikkében és a San Salvador-i Jegyzőkönyv 10.
cikkében meghatározott alapvető szolgáltatások alkotják, amelyek meghatározzák
az alapvető és alapvető egészségügyi szolgáltatások körét. Az egészséghez való
jognak ez az alapvető magja azon intézkedések listájából állna, amelyek a jogot
közjószágként garantálják, és amelyek a következőket foglalnák magukban:

"a. egészségügyi alapellátás, amely alatt a közösségben minden egyén és család
számára elérhetővé tett alapvető egészségügyi ellátást kell érteni;
b. az egészségügyi szolgáltatási ellátások kiterjesztése az állam joghatósága alá
tartozó valamennyi személyre;
c. teljes immunizáció a főbb fertőző betegségek ellen;
d. endémiás, foglalkozási és egyéb betegségek megelőzése és kezelése;
e. a lakosság oktatása az egészségügyi problémák megelőzéséről és kezeléséről,
és
f. a leginkább veszélyeztetett csoportok egészségügyi szükségleteinek kielégítése,
és
akik szegénységük miatt kiszolgáltatottabbak".
Miután az egészséget önálló alapjogként elismerték, és a jog alapvető magját a
fent leírt minimális tartalommal meghatározták, az állam feladata, hogy
fokozatosan kibővítse annak tartalmát az új és jobb egészségügyi szolgáltatások
lefedése érdekében. Így a bíró számára biztosított a közigazgatási és a jogalkotó
hatóságok szabadsága arra, hogy demokratikus vitát folytassanak annak
megállapítására, hogy mely szolgáltatások képezik az egészséghez való alapvető
jog részét, és hogy azt hogyan terjesztik ki fokozatosan.
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Ennek a demokratikus vitának két korlátja lenne: 1.) hogy a szociális jogok
progresszivitása kell, hogy vezérelje, ezért az elért védelmi fokozatok csökkenése
az alkotmányellenesség vélelmét generálná; 2.) hogy minden olyan ellátást, "amely
az emberek méltóságteljes életének védelméhez szükséges, be kell építeni
ezekbe a tervekbe", ami az alkotmánybírósági joggyakorlat gazdagságát tükrözi.

A T-654/04. sz. ítéletben Rodrigo Uprimny, az illetékes bíró megismételte
szavazatának pontosítását, és kifejtett néhány megfontolást az egészséghez való
jog tartalmáról szóló vitában a demokratikus párbeszédre vonatkozó javaslatának
gyakorlati működésével kapcsolatban. Először is, az eljáró bírónak kell megoldania
a konkrét ügyet, annak sürgőssége szerint, amit ez megkíván, és ezt követően egy
"érvelési teher" folyamatot kell létrehoznia, amelyben a különböző állami
intézmények, amelyek felelősek az egészségügyi rendszer szabályozásáért és
ellenőrzéséért, részt vesznek.
Ebben az értelemben az alkotmánybírónak makroszemléletűen kell látnia a
problémát, és nem csak a konkrét esetre és a felperes betegségére kell
koncentrálnia. A bírónak elemeznie kell, hogy egy bizonyos gyógyszertípus miért
került ki a POS-ból, és mi indokolja ezt. Ennek érdekében "az élethez való jogot
veszélyeztető (halálveszélyes) ellátások kizárására szigorú intenzitású ésszerűségi
tesztet", valamint "az olyan ellátások kizárására, amelyek nem veszélyeztetik a
személy halálát, de fontosak az egészsége szempontjából, és közel állnak ahhoz,
amit a Bíróság méltóságteljes életként értelmez", "közepes intenzitású ésszerűségi
tesztet" javasolnak. E módszertani eszközökkel a bíró a következőket javasolja: i)
az anyagi egyenlőség védelmét, védve a felperest, de minden más olyan személyt
is, aki potenciálisan ugyanabban a helyzetben lehet; ii) a demokratikus vita
előmozdítását; és iii) a bírói önkény ellenőrzését, mérsékelt aktivizmust javasolva a
bírák részéről.
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A

fentieken

túlmenően,

valamint

az

Alkotmánybíróság

határozatainak

antidemokratikus jellegét, az alkotmánybíráskodás úgynevezett "ellentöbbségi
nehézségét" érintő vitát érő kritikákra reagálva a magisztrátus egy még
ellentmondásosabb eljárási javaslatot terjesztett elő. Az egészséghez való jog
progresszív fejlődését célzó demokratikus vitáról szóló álláspontjából kiindulva
véleménye szerint lehetséges olyan eljárást kialakítani a bírósági eljáráson belül,
amely tiszteletben tartja a demokratikus és köztársasági döntéshozatali formákat,
amelyek a közköltségvetés kiadásairól szóló döntéseket is magukban foglalják. A
bíró azt javasolta, hogy a bírósági elemzésen belül egy eljárás keretében állapítsák
meg a szociális jogok által megkövetelt demokratikus és progresszív formákat,
valamint az egészség és a méltóságteljes élet közötti kapcsolatot.
Javaslata azon a megfontoláson alapul, hogy nem minden, a POS-ből kizárt
gyógyszer vagy orvosi szolgáltatás jelenti automatikusan az egészséghez való
alapvető

jog

megsértését,

vagy

a

méltóságteljes

élethez

való

joggal

összefüggésben. Ezzel szemben a magisztrátus azt javasolja, hogy tekintsük úgy,
hogy ebben az esetben egy "megdönthető vélelem" működik, és ezekben a
konkrét esetekben az alkotmánybírónak a politikai hatóságokhoz kell fordulnia,
hogy demokratikus vitát generáljon, amelyben ezek a hatóságok kimerítően
indokolják a POS-ból való kizárást. Ezután a bíró értékeli ezeket az indoklásokat,
és megállapítja, hogy az egészség védelme a tutela által elegendő és megfelelő-e,
és ha ez nem elegendő, a tutelát el kell utasítani.

Uprimny szerint ez a javaslat "kreatív párbeszédre ösztönöz" az alkotmánybíró és
az általában a szociális jogok és különösen az egészségügy progresszív
fejlődéséért felelős politikai hatóságok között. Ily módon a bíró nyilvános
tanácskozásra ösztönöz, és az ő szemléletében sikerül összeegyeztetnie az
egyéni jogokat, tiszteletben tartania a demokratikus elvet, és kötelezi a bírót, hogy
indokolja a befogadásokat vagy kizárásokat, ami több elemet ad az ítélkezésnek a
polgárok, az alkotmánybírák és a politikai döntéshozók közötti harmonikus
együttműködés folyamatában.
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Az elöljáró számára javaslata kiegészíti a kisebbségvédelmi modell vízióját és az
igazságszolgáltatás elismerésre való összpontosításának szükségességét, amely
az erkölcsfilozófia és a politikaelmélet egyik kortárs vitája (Fraser & Honneth,
2006). Mivel a többségi konszenzus egy tökéletlen konszenzus, egy demokratikus
rendszerben csak az a tisztességes, hogy mindenki érdekei egyformán
érvényesüljenek. Az alkotmánybíró védelmének a diszkriminációval sújtott
kisebbségekre kell koncentrálnia. "Párbeszédes" modellje esetében igazolni kell,
hogy egy szolgáltatás kizárása a POS-ból nem felel meg a "gyanús
kategóriáknak", azaz nem diszkriminatív.

Bár akkoriban kisebbségi álláspont volt az Alkotmánybíróság döntéshozó
tanácsain belül, Uprimny bíró javaslata az egészségügyi igazságszolgáltatás
normalizáló paradigmájaként került kialakításra, amely nemcsak a jogászi szakma
megfogalmazásain, hanem az alkotmányos igazságszolgáltatás egészségügyben
betöltött szerepéről szóló tudományos elemzéseken és az Alkotmánybíróság által
a T-760/08. számú ítéletben elfogadott modellen is alapul (Gargarella, 2011;
Rodríguez, Garavito, 2012). Ebben az értelemben Uprimny javaslata osztja a
2011. évi 3. számú törvényhozási aktus érvelését, "amely a költségvetési
fenntarthatóság elvét állapítja meg", valamint a 2011. évi 1473. számú törvényt,
"amely költségvetési szabályt állapít meg és egyéb rendelkezéseket fogad el", és a
2013. december 17-i 1695. számú törvényt, "amely a politikai alkotmány 334.
cikkét dolgozza ki és egyéb rendelkezéseket fogad el". A költségvetési
fenntarthatóság

elvéről

és

a

költségvetési

esemény

eljárásáról

szóló

rendelkezések a jogból kiindulva azt állítják, hogy a közvéleményt és a hatalmi
ágak - végrehajtó, törvényhozó és bírói - közötti párbeszédet ösztönzik, hogy az
alkotmányértelmezés összeegyeztethetővé váljon a makroszintű költségvetési
kiigazításokkal.

Az új rendelet értelmében a kormányzati hatóságok kérhetik, hogy a költségvetési
fenntarthatósági keretet érintő bírósági határozatok költségvetési hatásvizsgálatát
terjesszék elő. Az alkotmánybírónak felül kell vizsgálnia a
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A törvény kezd utat mutatni az alkotmánybíró által védett szociális jogok
védelmének megtámadásához, tömeges alkalmazásával közvetlenül érintve az
egészségügyi gyámságot. A törvény a gyakorlatban kezd olyan utat mutatni, amely
az alkotmánybíró által védett szociális jogok védelmét támadja, és tömeges
alkalmazása miatt közvetlenül érinti az egészségvédelmet.
Uprimny

bíró

szavazatának

pontosításában

szereplő

javaslat

az

igazságszolgáltatás normalizálásának elmélyítését javasolja az egészségügyben,
a tőke számára hasznos joggá redukálva. Az az "ésszerű" feltételezés, hogy a
fejlett gazdaságok általában jobban védik az egészséghez való jogot, mint a
kevésbé fejlett gazdaságok, ellentmondásos és történelmietlen. Elég csak
összehasonlítani a kubai egészségügyi rendszert az amerikai egészségügyi
rendszerrel, ahol ez az összefüggés nem áll fenn. Az eredmény az, hogy az egyik
gazdaságilag legfejlettebb társadalomban a szociális jogok, különösen az
egészségügy védelme alacsony gazdasági fejlettsége ellenére is gyenge Kubához
képest (Mooney, 2012). Ezzel azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a gazdasági
növekedés nem elegendő az egészséghez való jog biztosításához, hanem hogy
annak védelme és garantálása olyan politikai döntéseket igényel, amelyek véget
vetnek az egészség árucikké tételének és a tőke élőhalottjainak uralmának, hogy
az egészség és az élet valós és konkrét jogként legyen megerősítve, és ne az
írástudó város börtönében ragadjon.

Az elöljáró értelmezésének felépítése egy másik érvelési úton keresztül ugyanarra
a pontra jut el, mint a Világbank és az IDB az egészségről mint árucikkről, a közés

magánjavak

megkülönböztetése

alapján.

Javaslatának

tartalma,

az

egészséghez való jog, a lényegi magjában körülhatárolt, amely az egészségnek
mint

közjószágnak

a

meghatározása,

amely

olyan

közegészségügyi

szolgáltatásokat tartalmaz, amelyek általános jólétet teremtenek a közösség
számára, mint például a közegészségügyi stratégia, a fertőző betegségek ellátása,
az endémiás betegségek megelőzése, az oktatás és a célzott ellátás az olyan
népességcsoportok számára, amelyek magas kockázatnak vannak kitéve
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a szegénység körülményei. A többi a juttatásokhoz való jog fokozatos fejlődése
lenne, azaz a magánjavakhoz való jog, amelyekhez a piacon keresztül juthatunk
hozzá. Ily módon a bíró megközelítése jogi elemzésén keresztül konvergál a
Világbank, az IDB és magának az egészségügyi rendszernek a merkantilista
megközelítésével, csak most már a nemzetközi szerződések, ezen eszközök
mérvadó értelmezései és egy kifinomult alkotmányos érvelés alapján érvel és
igazolja, amely átfedésben van a közjavaknak a minimális kifejeződésükre való
redukálásával.

Másrészt az egészséghez való jognak az Uprinmy által pontosításában jelzett
alapvető tartalma már beépült magának az egészségügyi rendszernek a
kialakításába, amely a közegészségügyi intézkedéseken alapul, az alapellátási
tervekben, a megelőzési és egészségfejlesztési programokban és a tízéves
közegészségügyi tervben. Ebben az értelemben a bíró javaslata nem tekinthető
újszerű szempontnak vagy fejlődésnek a szociális jogokat garantáló paradigmán
belül, hanem inkább az alkotmánydogmatikai érvelés kifogástalan konstrukcióját
jelenti az egészség alapjoggá nyilvánításának ideológiai legitimálása érdekében,
amely az egészség mint közjó birodalmi kormányzásának perspektívájára
korlátozódik.

Alkotmánybíróként a bíró nem lépi túl az 1993. évi 100. törvény által az
egészséghez való jog garantálására meghatározott határokat, és nem halad előre
a rendszer kritikai mérlegelésében, ami az alkotmánybíró számára lehetséges,
amennyiben meg kell állapítania az Alkotmány elsőbbségét a joggal szemben. A
magisztrátus nem veszi figyelembe az egészségügyi rendszer fejlődését, például
olyan szempontokat, mint a POS merev és szigorú, kapitalista számításokra
orientált felfogása; az állam finanszírozási kudarca; az EPS parazita jellege a
pénzügyi közvetítésen keresztül; az egészségügyi szolgáltatók jövedelemszerzése a
szolgáltatás minőségére való tekintet nélkül; a munkaerő kizsákmányolása a
szerződéskötés rugalmas formái révén; többek között olyan elemek, amelyek jelen
voltak az egészséghez való jogról folytatott nyilvános vitákban; és az egészséghez
való jog egyértelmű meghatározásának hiánya.
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egészség. Nem relevánsak azok a tanulmányok sem, amelyek annak idején az
egészségügyi rendszerben rejlő, a tőke kisajátításával történő felhalmozás
merkantilista logikáját bírálták. Értelmezésében a magisztrátus a 100. törvény
rendszerére korlátozódik, és nem halad előre egy olyan joggyakorlatban, amely
megfeszíti a rendszer logikáját, amely nem garantálja az egészséghez való jogot,
és azt, hogy más módon kell gondolkodni a szolgáltatások nyújtásának
megszervezéséről.
Azzal, hogy nem lép túl a 100/93-as törvény szűk keretein, javaslata végül
legitimálja és támogatja a modellt, mivel részletes eljárást és kifinomult
alkotmányos konstrukciót biztosít számára, amely lehetővé teszi annak pontos
megállapítását, hogy egy személy mikor jogosult és mikor nem jogosult
egészségügyi szolgáltatásokra. A bíró számára az 1993. évi 100. törvény modellje
teljes

mértékben összeegyeztethető

az egészséghez való

jogról alkotott

felfogásával, amely a létfontosságú minimumok, a méltóságteljes élethez való jog,
a szükséges létfeltételek fenntartására korlátozódik, de amelyet nem lehet túllépni,
mert ebben az esetben a piachoz kell fordulni, és az egészségvédelem magasabb
fokát magánforrásokból kell fedezni. Sőt, az állam számára egy olyan érvelési
konstrukciót biztosít, amely az egészséghez való jog magisztrátusi értelmezésének
demokratikus, deliberatív és dogmatikus peremén túllépve igazolja az ellátás
hiányát és a felhasználók halálát.

Uprimny bíró javaslata a demokrácia védelmében a szociális jogokkal kapcsolatos
ügyekben meglehetősen bonyolult, és figyelmen kívül hagyja az ezzel járó
bürokratikus folyamatokat. A nem POS-szolgáltatásokra vonatkozó tutelaintézkedések részben merev és szigorú jellegükre reagálnak, a piaci modell
logikája mellett a POS megtagadása az EPS-ek költségkorlátozási mechanizmusa,
a tőkefelhalmozás céljával. Uprinmy javaslata azt követelné, hogy minden egyes
konkrét esetben meg kell jelölni a kizárás okait, majd meg kell vizsgálni, hogy ezek
az okok indokoltak-e vagy sem, ami azt jelentené, hogy az ilyen esetekre egy
olyan incidensforma kerülne előtérbe, ahol a bíró által kifejtett demokratikus vita
alakulna ki.
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Annak ellenére, hogy a tutela kereset megoldására más bírósági eljárásokhoz
képest viszonylag rövid idő áll rendelkezésre - első fokon 10 nap a válaszadásra,
másodfokon 20 nap, és 90 nap, ha az Alkotmánybíróság előtti felülvizsgálatra
választják -, ez az eset azt jelentené, hogy a bírói végzésnek nem lehet eleget
tenni a demokratikus vita lefolytatásáig. Ehhez határidőt kellene szabni a
jogalanyok számára, hogy az adott esetre válaszoljanak. Ez a demokratikus vita
azonban hosszú időre elhalasztható, figyelembe véve a kolumbiai bürokrácia
történelmi fejlődését, amely még az Alkotmánybíróság legfelsőbb bírájának sem
sikerült az ítéleteinek betartásáról szóló vitáiban időben, teljes körű és rendezett
válaszokat kapnia az utasításainak betartásáról.
Sőt, a demokratikus vita ösztönzésére tett javaslata odáig megy, hogy a bíró elé
tárja a különböző érveket egy adott ügyben. De az alkotmánybíró, a Herkules-bíróé
az utolsó szó, és ő hozza meg a végső döntést. Kiváltságos helyzetéből képes
pártatlanul értékelni a felek összes érvét, és végül eldönteni, hogy melyikük mutat
be elegendő érvet, amely akár az egészséghez, az élethez és az emberi
méltósághoz való jogot is legyőzheti a többség javára; olyan társadalmi
áldozatokat, amelyeknek a demokratikus és kapitalista társadalomban működniük
kell, de amelyeket semmiképpen sem tekinthetünk a tőke és a neoliberális
jogászok bűnének, ahogy Vega a közgazdászok esetében érvelt (Vega, 2010).
A demokratikus vitának ezt a megőrzését széles körben elismerték és az állam
által elfogadott köztársasági formákat tiszteletben tartó álláspontként jelölték meg,
amelyet az egészségügyi peres ügyekkel foglalkozó tanulmányok széles körben
értékelnek (Gargarella, 2011). A demokratikus fetisizmus azonban szem elől
téveszti a kolumbiai demokrácia fejlődését, amely csak az egészségügyi
szolgáltatásokhoz való hozzáféréssel kapcsolatos további bürokratikus eljárásokra
és formalitásokra összpontosít, de amely
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nem veszik figyelembe például az egészségügyi rendszer antidemokratikus
fejlődését.
A bíró javaslata érzéketlen a 100. törvény által közvetített erőszakkal szemben, a
törvényességen/legalitáson alapuló egészségügyi modellel szemben, amely végül
az élethez való alapvető jogot teszi kockára, amikor a bürokratikus eljárásoknak
elsőbbséget kell élvezniük az egészség hatékony védelmével szemben, amely
állítólag garantálja és védi a demokratikus mérlegelést. Ez a megközelítés, amely
a jog gazdasági elemzésével és a jogi formalizmussal szemben kritikusnak mutatja
magát, mélyen humanista és progresszív értelemben, nem más, mint a
szociáldemokrácia

teljes

mellszélességgel

történő

védelme,

amely

a

kapitalizmusnak "emberi arcot" kíván adni az ilyen típusú javaslatok révén. A
szavazás tisztázása jól példázza a (poszt)neoliberális konszenzus érvelését és az
alkotmányos igazságszolgáltatás normalizálásának elmélyítésére tett kísérletet.

Egy látszólag "kritikus" jogelmélet, amelynek jogi elemzése a bíró által konstruált
társadalmi valóságon alapul, végül jogilag és alkotmányosan igazolja az egyéni és
kollektív alanyok egészségének elpusztítását.

7. A tutela kooptálása az EPS által. A rekobrok problémája
A tutela-perek számának növekedése nem csak az egészséghez való jogukban
megsértett személyek keresetének volt köszönhető. A rendszer különböző
szereplői az Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlatában az egészségügyi rendszer
szerkezetében nem tervezett mechanizmust találtak a járadékok megszerzésére
és a tőkefelhalmozásra. A kezelőorvosokkal és a betegekkel szoros kapcsolatban
álló gyógyszercégek alkotmánybírákhoz fordultak, hogy védelmet kérjenek a
magas költségű gyógyszerek számára, amelyek nem szerepelnek a POS-ben, de
amelyeket a bírósági döntés alapján az államnak finanszíroznia kellett.
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Hasonlóképpen, IPS, hogy követelte a kezelések egy adott intézményben, annak
érdekében, hogy a jövedelem megszerzése az ilyen szolgáltatás nyújtásából, míg
ugyanakkor a bíró védi az egészséghez való jogot.
A leggyakrabban előforduló eset azonban a tuteláknak az EPS-ek által történő
kooptálása volt. Annak érdekében, hogy a nyújtott szolgáltatásokért kétszeres
fizetést kapjanak, arra kényszerítették a kapcsolt vállalkozásaikat, hogy nyújtsanak
be tutela keresetet. Ily módon a bírósági ítélet alapján az EPS visszakövetelte az
államtól a nyújtott szolgáltatásokat, de több esetben ezek olyan szolgáltatások
voltak, amelyeket már finanszíroztak, mivel a POS-ben szerepeltek.

A FOSYGA-visszatérítések növekedése az egészségügyi rendszer fejlesztésében
túlzott mértékű volt. Az 1997 és 2000 közötti időszakban a visszafizettetések
értéke 4,244 millió peso volt, de "2002-ben 56,174 millió dollárra emelkedett, és
2010-ben elérte a 2,236,120 millió dollárt, akár a Tutela, akár az úgynevezett
Tudományos Technikai Bizottságok (CTC) révén" (Contraloría Delegada para el
sector social, 2012, 54. o.). Ez a növekedés a Szociális Védelmi Minisztériumban
és a FOSYGA konzorciumban kialakított korrupt hálózatoknak is köszönhető,
amelyek jutalékokat számítanak fel, nem létező személyek számláit mutatják be,
aránytalanul

megnövelik

a

gyógyszerek

költségtúllépését,

többszörösen

jóváhagyják a számlákat, és behajtják a nem elvégzett eljárásokat (Rodríquez,
2011). Ugyanebben az értelemben az Alkotmánybíróság a T-760/08. sz. ítéletnek
való megfelelésről szóló, 2012. május 10-én tartott meghallgatáson levont
következtetéseiben megállapította. Ez alkalommal a bíró kijelentette:
"Ez a Számvevőszék azt mutatja, hogy a korrupció magas foka, a magánérdekek
abszurd érvényesülése, az állami ellenőrzés nyilvánvaló gyengesége, a nem
megfelelő adminisztratív irányítás a hatékonyság hiánya miatt - ez csak néhány az
általános okok közül, amelyek az egészségügyi forrásokat érintik. Hasonlóképpen,
a glosszák feloldásáért felszámított jutalékok, a nem létező személyek nevére
szóló számlák bemutatása, az egységes adatbázis hiánya, a gyógyszerek
értékének csalárd módon történő növelése és a
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a POS-ben nem feltüntetett eljárások, a soha fel nem használt vagy a betegeknek
ki nem adott inputok és gyógyszerek behajtása, a POS-ben nem szereplő és
állítólagosan a ténylegesen be nem nyújtott tutelák által elért szolgáltatások
kifizetése, a csempészett gyógyszerek és inputok behajtása; ezek többek között a
már jelzett sötét panoráma konkrét okai" ("Las Altas Cortes y la salud en
Colombia", 2012).

Egy érdekes esetet elemzett az Alkotmánybíróság a recobros logikájáról a T730/06. számú ítéletben, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil és Marco
Gerardo Monroy Cabra esetében, három aktát halmoztak fel. Az ítélet kulcspontja
a harmadik eset volt, ahol bélátültetést kértek, amit az elsőfokú bíró a fent említett
szabály alkalmazásával helybenhagyott. A másodfokú bíró helybenhagyta a
határozatot, de visszavonta a FOSYGA-tól való behajtásra vonatkozó végzést. Az
EPS kérte a határozat felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a már sikeresen
elvégzett, 500 millió pesót kitevő műtétre pénzügyi visszatérítést kapjon.

Az emberi jogokon alapuló értelmezési folyamat révén a felülvizsgálati kamara arra
a következtetésre jutott, hogy a bélátültetést a POS részének kell tekinteni. Ez
alkalommal az Alkotmánybíróság érvelése azt a joggyakorlati precedenst veszi át,
amely szerint az Alapvető Egészségügyi Tervben, a Kötelező Egészségügyi
Tervben foglalt egészségügyi szolgáltatások mindkét rendszerben, valamint az
államnak az egészséghez való joggal kapcsolatos, a 14. általános megjegyzésben
meghatározott alapvető kötelezettségei megfelelnek az egészséghez való
autonóm alapjog lényegi magjának.

Az egészségügyi tervek e halmazából a Bíróság számára egy pontos és
egyértelmű szubjektív jog rajzolódik ki, amely már nem azt mutatja, hogy az
egészség nem egy juttatás, hanem inkább egy szubjektív jog. Ezen túlmenően,
mivel ezeket a szolgáltatásokat már vizsgálták a finanszírozás szempontjából, az
UPC és az egészségügyi rendszerek révén.
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Az egészséghez való jog alapvető jog, mivel azt az egészségügyi rendszer jogilag
és pénzügyileg támogatja. Ezt a precedenst az Alkotmánybíróság több
határozatában is megismételte: T- 859, 2003 (képviselő: Eduardo Montealegre
Lynett) T-860, 2003 (képviselő: Eduardo Montealegre Lynett), T-221, 2004
(képviselő: Eduardo Montealegre Lynett) és T-219, 2005 (képviselő: Marco
Gerardo Monroy Cabra).

A kamara által akkoriban felállított érv az volt, hogy a POS-ból való kizárások
meghatározásához

az

1994.

évi

5261.

sz.

határozatban

meghatározott

kritériumokat kell figyelembe venni. A szervátültetések tekintetében a fent említett
állásfoglalás 18. cikkének i) pontja a következő kifejezésekkel határozta meg, hogy
mely szervek nem tartoznak a kizárás hatálya alá: "Szervátültetések. A
szervátültetések, mint például a vese-, csontvelő-, szaruhártya- és szívátültetés
nem kizárt, szigorúan a vonatkozó Integrált Ellátási Irányelvekben meghatározott
jogosultsági feltételek és egyéb követelmények szerint" [kiemelés a miénk].

Az állásfoglalás jogi homályosságát kezelve a Bíróság úgy ítélte meg, hogy az
"például" kifejezés nem a POS-ból kizártként felsorolt eljárások korlátozására
irányult. Ezzel szemben a Bíróság számára a kifejezés lehetővé tette az alapvető
jogok progresszivitásának elvének garantálását, ezért az ilyen eljárásoknak az volt
a jellemzője, hogy e sebészeti beavatkozások strukturális jellemzőinek sorát adták
meg, mivel "enunciatív listát" képeztek, nem pedig korlátozott listát.

Értelmezésének alátámasztására a kamara megemlíti, hogy ily módon biztosított a
szociális jogok progresszivitásának elve a nemzetközi emberi jogi jogban.
Hasonlóképpen, értelmezése nem hagyja figyelmen kívül a POS-szal szemben a
megszorító értelmezés kritériumát, hanem azt, hogy kétség esetén a pro homine
elv alkalmazásával a jogok védelme szempontjából legkedvezőbb értelmezés volt
összhangban az Alkotmánnyal.
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Következésképpen az Alkotmánybíróság e határozata az EPS-t kötelezte a műtéti
eljárás költségeinek viselésére, és nem biztosította a visszatérítés lehetőségét. Ezt
a határozatot követően azonban az EPS képviselői folyamatosan hívogatták a
magisztrátusi irodát, ahol a határozatot megfogalmazó asszisztens is jelen volt. A
HPS-ügynökök folyamatosan kérték a határozat felülvizsgálatát, mivel az súlyosan
érintette a pénzügyeiket. Mind a bíró, mind a felülvizsgálati kamara helybenhagyta
a határozatot, és nem adtak helyt az EPS visszafizettetésének. Ez rávilágít a HPS
azon stratégiájára, hogy mindig sikerüljön elérni a behajtást.

8. Egy szerencsétlen joggyakorlati precedens: a salud felülbírált ténye
Az igazságszolgáltatás normalizálása az egészségügyben erőteljesen kifejtésre
kerül az alkotmányos doktrínában a felülbírált tény. Ezekben az esetekben a
Bíróság megállapította, hogy az egészséghez való jog megsértését kiváltó tények
eltűntek. Ez akkor fordulhat elő, ha a felülvizsgálati eljárás során olyan
bizonyítékokat nyújtottak be az Alkotmánybírósághoz, amelyekben például a
követelt

szolgáltatásokat

az

alperes

nyújtotta.

Ennek

következtében

az

Alkotmánybíróság kimondta a "jelenlegi céltalanságot", és az egészséghez való
jog sérelmét "elodázott ténynek" nyilvánította.

Ugyanakkor ugyanezt a "felváltott tény" doktrínát alkalmazták más esetekben is,
amikor a felperes egészséghez, emberi méltósághoz és élethez való alapvető
jogainak abszolút megsértésére került sor. Ezekben az esetekben a Bíróság a
felülvizsgálati eljárás során szerez tudomást a kérelmező haláláról. Ezt a
joggyakorlatot követve ugyanez az érvelés vonatkozik a Bíróságra is, amennyiben
az alapvető jogainak védelmét kérő személy halála "beteljesült kárnak" minősül. A
bíróság szerint nem lehet védelmi határozatot hozni, mivel ez "beteljesült kárt"
eredményezne.
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teljesen hatástalan. Többször alkalmazott precedens, amely az alkotmánybírák
számára megszilárdult doktrína58.
Az alkotmánybírósági joggyakorlatnak ezt az elemét célszerű részletesebben
elemezni, hiszen szögesen ellentétes esetekben - az első esetben az
egészségügyi szolgáltatásokhoz való tényleges hozzáférést megtagadó kezelés
révén, bírói döntés nélkül, a második esetben a védelmet kérő személy fizikai
halála - az Alkotmánybíróság teljesen eltérő tényállásokat old meg ugyanazzal a
precedenssel, amely a "tényleges tárgyi hiány" megállapításához vezet.

Ez a joggyakorlati precedens, amelyet szinte automatikusan, további elemzés
nélkül alkalmaztak az alapvető jogok maximális megsértése esetén, ami a halál
lenne. Úgy tűnik, hogy a joggyakorlat tehetetlensége vezetett ehhez a
szerencsétlen joggyakorlathoz, anélkül, hogy minden egyes konkrét esetben
részletesen megvizsgálták volna, hogyan jutottak ilyen jogsértéshez. Ebben a
joggyakorlatban vannak bizonyos árnyalatok, mivel egyes felülvizsgálati kamarák a
kapott figyelem figyelembevételével foglalkoztak. Ezen elemzések alapján
azonban a következtetések legalábbis ellentmondásosak. Például a T-735/07. sz.
ítélet esetében a Bíróság megállapította, hogy prima facie, a felperesnek nyújtott
gondoskodás alapján "az EPS Sanitas nem felelős Félix Cappa úr haláláért".
Törvényszéki vizsgálat, boncolás vagy egyéb szakvélemény hiányában a Bíróság
felmentette az EPS-t a felelősség alól.

Az 1991. évi 2591. sz. rendelet 6. cikkében foglalt formalista és eljárási érv
alapján, amely kimondja, hogy az Alkotmánybíróság tartózkodik attól, hogy az
amparo kereset elfogadhatatlanságára hivatkozva végzést hozzon. Ezt az eljárási
formulát követve az Alkotmánybíróság
2006. évi T-184. sz. ítélet, Marco Gerardo Monroy Cabra képviselő, 2004.
évi T-288. sz. ítélet, Álvaro Tafur Galvis képviselő, 1997. évi T-675. sz. ítélet, Vladimiro Naranjo
Mesa képviselő, 1997. évi T-041. sz. ítélet,
M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-321, 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell és T-498, 2000,
Alejandro Martínez Caballero parlamenti képviselő.
58Vö. Alkotmánybíróság,
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precedensében nem meri belátni a felperes halála által okozott alapjogsérelmet.
Nem arról van szó, hogy figyelmen kívül hagyjuk a betegség biológiai folyamatát a
testben, annak elhasználódását, és figyelmen kívül hagyjuk a halált mint
természetes eseményt vagy a gyógyulás lehetetlenségét. De ez sem vezethet
olyan precedenshez, amely figyelmen kívül hagyja ezt a tényt, és nem halad előre
a halál okának kivizsgálásában, vagy abban, hogy az ellátás hiánya, a szolgáltatás
nyújtásának

késedelme,

a

bürokratikus

eljárások

és

azok

egészségügyi

következményei, még az egészségügyi rendszer fejlődésével és a 100. törvény
halálos jellegével szemben sem.

9. T-760/08. sz. ítélet: az egészségügyi igazságszolgáltatás
normalizálásának megszilárdítása
Az Alkotmánybíróság a Manuel José Cepeda, Jaime Córdoba Triviño és Rodrigo
Escobar Gil bírákból álló, a Tutela-ügyek felülvizsgálatára létrehozott második
tanácson keresztül meghozta a 2008. évi T-760. számú ítéletet. A döntést Manuel
José Cepeda bíró terjesztette elő, aki akkoriban éppen alkotmánybírói posztjáról
távozott. Az ítéletet nem az Alkotmánybíróság teljes ülése, hanem egy mindössze
három bíróból álló felülvizsgálati tanács hozza meg. Az Alkotmánybíróság eljárási
szabályzata szerint egy ilyen széles körű jelentőségű, az egészségügyi ügyekben
kialakult joggyakorlat egységesítését célzó határozatot az Alkotmánybíróságot
alkotó bírói testület teljes létszámának kell elfogadnia. Míg e határozat egyes
elemzései kiemelték a demokratikus jelleget, amely a határozat elrendelését
jellemzi, és amelyet a többi érintett állami szervvel folytatott "párbeszédes
demokrácia" keretében fogalmaztak meg (Gargarella, 2011), úgy tűnik, hogy a
határozat elfogadásának módja miatt ugyanez a demokratikus jelleg nem volt
nyilvánvaló magában az Alkotmánybíróságban.

Ez a tény tükrözi az Alkotmánybíróságon belül egyes bírák által megfogalmazott
politikai programokat és az Alkotmánybíróságról alkotott sajátos elképzelésüket.
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Az alkotmánybíró szerepe, amely nem feltétlenül felel meg a Bíróságot mindenkor
alkotó valamennyi bíró egységes felfogásának. Ennyiben Cepeda bíró pályája nem
hagyható figyelmen kívül az ítélet elemzésekor, mivel ő volt az előadó és a
határozatnak a felülvizsgálati kamarán belüli előmozdításáért felelős személy.
Manuel José Cepeda Gaviria óvodájának tagja volt, és ő volt az, aki kidolgozta az
alkotmánymódosítás jogi stratégiáját, és részt vett benne. Az Universidad de los
Andes jogászaként a Harvard Egyetemen folytatott posztgraduális jogi tanulmányai
révén kapcsolatba került az amerikai jogelmélettel és az alkotmánybíró szerepével.
Miután távozott a bírói posztjáról, Cepeda a Santos-kormányban (2010-2014) az
egészségügyi reform tanácsadójaként dolgozott, a törvényen keresztül (León,
2012b).
Cepeda bíró a Warreni Bíróság megközelítését követve széleskörű nemzeti
jelentőségű határozatokat hajtott végre, köztük a 2004. évi T-025. számú ítéletet.
Ez

a

határozat,

amely

szintén

egy

felülvizsgálati

kamara

terméke,

"alkotmányellenes állapotot" állapított meg a kényszerkitelepítés tekintetében, és
egy sor általános utasítást adott ki a helyzet megoldására.
A döntést követően a felülvizsgálati kamara Cepeda vezetésével komplex
folyamatot indított el az ítéletben foglaltak betartásának ellenőrzésére. Egy fontos
törekvés annak megállapítására, hogy a "jogok tényleges gyakorlásának" mutatója
biztosított-e

a

lakóhelyüket

elhagyni

kényszerült

lakosságnak

nyújtott

segítségnyújtási intézkedések révén. A büntetés kialakításáról szóló különböző
végzések, nyilvános meghallgatások után, és az alkotmányellenesség állapotának
meghaladásáról szóló nyilatkozat nélkül. Miután Cepeda bíró távozott az
Alkotmánybíróságról, egy különleges ellenőrző kamarát hoztak létre a T-025/04.
sz. határozatban foglaltak betartásának biztosítására.
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A

T-760/08.

sz.

határozat

akadémiai

térben

történő

bemutatásakor

a

megfogalmazásában részt vevő segédbíró, Aquiles Arrieta fontos újdonságként
jelentette be, hogy ez az Alkotmánybíróság első olyan határozata, amely indexet
tartalmaz, hogy felhívja a figyelmet a határozat széles hatókörére. A T-760. számú
ítélet összesen 431 oldal, 35 végzés, ebből 16 általános jellegű, valamint két
melléklet a felhalmozott ügyek hátteréről és az egészséghez való joggal
kapcsolatos nemzetközi jogi eszközök fejlődésének történeti bemutatásáról.
A jelentéstevő bíró úgy döntött, hogy a tutela-perek széles körét egyesíti, amelyek
mind

az

egészségügyi

szolgáltatásokhoz

való

hozzáférés

akadályaival

kapcsolatosak, és többnyire az alkotmánybírósági ítélkezési gyakorlat által
korábban ismételten megoldott ügyekre hivatkoznak. A határozat széleskörű és
részletes elemzést tartalmaz az Alkotmánybíróságnak az egészséghez való joggal
kapcsolatos ítélkezési gyakorlatáról az 1993. évi 100. törvény egészségügyi
rendszerének végrehajtása során.
Ebben az ítéletben előrelépés történt az Alkotmánybíróság egészséghez való
joggal kapcsolatos hatalmas joggyakorlatának részletes röntgenfelvételét illetően,
amely beszámol az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos, az alkotmánybírák előtt
feltárt nehézségekről, anélkül, hogy az egyes konkrét ügyek megoldása lehetővé
tenné a szabályozási hiányosságok korrekcióját, amelyek a Bíróság szerint addig
nem képezték az elemzés tárgyát.
Az esetek összegyűjtésének célja az volt, hogy reprezentatív mintát kapjunk a
felhasználók és az egészségügyi rendszer között felmerülő konfliktusokról. Ezek
az esetek viszont a Bíróság véleménye szerint lehetővé teszik az egészséghez
való jog különböző "aspektusainak" elemzését annak érdekében, hogy értékelni
lehessen annak hatásait, azzal a céllal, hogy garantálni lehessen "e jog
egyetemes, méltányos és hatékony gyakorlását".

A Bíróság elemzéséhez a jogi problémákat konkrét és általános problémákra
osztotta. A konkrétumokban megoldotta a konkrét konfliktusokat, és előrelépést ért
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el az építkezésben.
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az egészséghez való dogmatikus jog önálló alapjogként való meghatározását.
Az általános jogi problémákat illetően az egészséghez való jog védelmét szolgáló
szabályozási elemekkel foglalkozott. A Számvevőszék számára az általános
problémák a következő kérdésben foglalhatók össze:
"A jelen ítéletben a felgyülemlett ügyek és a kamara által összegyűjtött
bizonyítékok alapján megállapított szabályozási hiányosságok az illetékes
hatóságok azon alkotmányos kötelezettségeinek megsértését jelentik-e, hogy
tiszteletben tartsák, védjék és garantálják az egészséghez való jogot annak
tényleges gyakorlása érdekében?"."
A Számvevőszék válasza igenlő, és a szabályozási hiányosságok kijavítása
érdekében általános rendeletek sorát bocsátja ki.

9.1. Az egészség mint autonóm alapjog: egyszerűsítés érvelés
Az elemzés kiindulópontja az egészség fogalma. Az Alkotmánybíróság számára túl
kell lépni azon a felfogáson, hogy az egészség a betegség hiánya. Ebben az
értelemben az egészséget a WHO fogalmának megfelelően úgy értelmezi, mint "az
egyén számára elérhető egészségi szinten belüli teljes testi, szellemi és szociális
jólét állapotát". Az alkotmányos tömbre és az ezt a jogot fejlesztő nemzetközi
eszközökre hivatkozva pontosította: "az egészséghez való jog magában foglalja az
egyes államokon belül elérhető legmagasabb szintű egészséghez való jogot,
amely fokozatosan érhető el".
Figyelmeztetett arra, hogy az ítélet nem az "alapvető jogokról" szóló vitát kívánja
eldönteni, hanem azt, hogy az alkotmánybíráskodás konszenzusra jutott két
kritériumot illetően annak megállapítására, hogy mikor van szó "alapvető jogról".
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"alapjog":

"(i)

hogy

az

alkotmánydogmatikában

konszenzus

van

annak

megalapozhatóságáról, és (ii) hogy az alkotmányos jog funkcionálisan az emberi
méltóság megvalósítására irányul, és szubjektív joggá fordítható".

A felülvizsgálati kamara az egészséghez való joggal kapcsolatos kiterjedt bírói
precedensek alapján megállapította, hogy a fenti két feltétel akkreditált, és ezért
arra a következtetésre jutott, hogy a joggyakorlatban e joggal kapcsolatban
kialakult "kapcsolódási stratégia" használaton kívül került, mivel egyre inkább
elismertek olyan speciális helyzeteket, amelyekben az egészséghez való jog önálló
alapjog jellegével bír, és ezért az egészséghez való alkotmányos jog védelmének
ez a stratégiája "mesterséges".

Figyelemre méltó, hogy az Alkotmánybíróság e határozatában elhagyja az
egészséghez való jog védelmére vonatkozó összefüggés doktrínáját, ami jelentős
egyszerűsítést tesz lehetővé az egészséghez való jogának védelme érdekében a
tutela keresethez folyamodó személy érvelésében, mivel a továbbiakban nem kell
bizonyítania

a

konkrét

esetben,

hogy

az

egészséghez

való

jogának

veszélyeztetése vagy megsértése igazolható összefüggést mutat más alapvető
jogokkal, különösen a létminimummal.

Egy másik szempont, amelyet érdemes kiemelni ebben a joggyakorlati
doktrínában, hogy a felperesnek nem kell a "különleges alkotmányos védelem alatt
álló személyek" doktrínájához folyamodnia, azzal érvelve, hogy a Bíróság
joggyakorlata által meghatározott csoportba tartozik, ahhoz, hogy az egészséget
alapvető jognak tekintsék. Jelenleg, a Bíróság új ítélkezési gyakorlatával elvileg
elegendő az egészséghez való jog megsértését vagy veszélyeztetését állítani,
amely immár önálló alapjognak minősül.
Az egészséghez való jog alapvető jellegének elismerése azonban nem jelenti azt,
hogy

minden

elfogadhatósága

alkalommal,
érdekében

amikor

erre

a

automatikusan

jogra

hivatkoznak,

teljesül

a

a

kereset

"megalapozottság"

követelménye.
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Ez az elismerés azt jelenti, hogy az egyénnek joga van bármilyen egészségügyi
ellátásra vagy szolgáltatásra. E tekintetben a Bíróság hangsúlyosan jelezte, hogy
az alapvető jogok nem abszolút jogok, hanem éppen ellenkezőleg, korlátozhatók,
amennyiben tiszteletben tartják az ésszerűség és az arányosság alkotmányos
joggyakorlat által meghatározott határait.
Felmerül a kérdés, hogy mi az egészséghez való alapvető jog védelmi köre, azaz
mi e jog tartalma, és milyen típusú, az egészséghez való joggal szembeni igények
tekinthetők alkotmányosan legitimnek? E tekintetben a fent vázolt joggyakorlati
áttekintés azt mutatja, hogy a Bíróságnak tág értelmezési mozgástere van, és még
a T-760/08. sz. ítéletben is kifejezetten kimondja, hogy: "a felülvizsgálati kamara
nem bocsátkozik részletekbe az alapjog fogalmának terjedelmének és tartalmának
megállapítása érdekében, sem általánosságban, sem az egészségügy konkrét
esetével kapcsolatban", és kifejti továbbá, hogy "az egészséghez való alapvető jog
hatályát az alkotmányos dogmatika határolja le, amely elismeri a személyek
számára ennek alapján biztosított tartalmat".

Ebben az értelemben a Bíróság, túllépve a jogok nemzedékeinek ideológiai
megosztottságán, kifejti, hogy kategorikus tévedés "juttatási jogokról" beszélni,
ahogyan a "szociális jogokat" szokták nevezni. A Bíróság álláspontja szerint
minden alapvető jog haszonjog abban az értelemben, hogy az állam részéről egy
sor cselekvési vagy mulasztási kötelezettséget követel meg. Ezért a jogok
"aspektusainak" technikailag bonyolultabb megközelítését alkalmazza, amelyeket
pozitív és negatív aspektusokra oszt.
Az egészséghez való jognak három előfeltételnek kell megfelelnie: i) a közpolitika
tényleges megléte; ii) az, hogy ez a politika a jog tényleges gyakorlásának
biztosítására irányul; iii) az, hogy az érdekelt felek részvételére szolgáló
mechanizmusokat irányoz elő. Miután az Alkotmánybíróság megállapította, hogy
ezek a feltételek az egészséghez való jog esetében teljesülnek, tartózkodik annak
kimondásától, hogy az egészségügy területén az egészséghez való jog
"egészséghez való jog".
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alkotmányellenesség állapota, ahogyan az a kényszerkitelepítés esetében is
történt. Ez az ítélet valódi hatályának és az egészséghez való jog védelmére kínált
lehetőségeinek kulcsfontosságú elemévé válik. A 2004. évi T-025. számú
határozatban az Alkotmánybíróság általános szabályt határozott meg annak
megállapítására, hogy fennáll-e az alkotmányellenesség állapota vagy sem. Ebben
az ítéletben a Bíróság megállapította, hogy:

"A Bíróság által az alkotmányellenes állapot fennállásának meghatározására
értékelt tényezők közül a következőket kell kiemelni: i) több alkotmányos jog
tömeges és széles körű megsértése, amely jelentős számú embert érint; ii) a
hatóságok tartós mulasztása a jogok biztosítására vonatkozó kötelezettségeik
teljesítésében; ii) alkotmányellenes gyakorlatok elfogadása, például a tutelaintézkedés beépítése a megsértett jog biztosítására irányuló eljárás részeként; iii)
a

jogsérelem

megelőzéséhez

szükséges

jogalkotási,

közigazgatási

vagy

költségvetési intézkedések meghozatalának elmulasztása. (iv) olyan társadalmi
probléma fennállása, amelynek megoldása több jogalany beavatkozását igényli,
összetett és összehangolt intézkedéscsomag elfogadását teszi szükségessé, és
olyan mértékű erőforrásokat igényel, amely jelentős többlet költségvetési
erőfeszítést igényel; v) ha minden, ugyanazon probléma által érintett személynek a
tutela keresethez kellene folyamodnia jogainak védelme érdekében, ez nagyobb
bírósági túlterheltséget eredményezne".
Az Alkotmánybíróság által meghatározott öt feltétel első pillantásra nyilvánvalóan
igazolható az egészségügy esetében. Az Alkotmánybíróság azonban tartózkodik
az ilyen kijelentéstől; az egészségügyi helyzetet inkább a szabályozás hiányának,
valamint a helytelen szabályozásnak a következménye. A határozat egyik
lehetséges politikai olvasata az, hogy az "egészségügyi alkotmányellenesség"
kimondásától való tartózkodás az Alkotmánybíróság támogatása az 1993. évi 100.
törvény modellje mellett, amely különböző alkotmányossági határozataiban úgy
ítélte meg, hogy a törvényt
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100. számú törvény és annak reformjai összhangban vannak az Alkotmánnyal, azt
az üzenetet is közvetítette, hogy meg kell felelni az 1993. évi 100. számú
törvényben foglaltaknak.

A Bíróság viszont a Gazdasági, Szociális és Kulturális Jogok Bizottságának 14.
számú általános kötelezettsége alapján elemzi az egészséghez való jog
alkotmányos blokkját és fejlődését a nemzetközi emberi jogi jogban. A
kötelezettségek részletes tanulmányozása során
i) tisztelet;

ii)

védelem;

és iii) megfelelés (garancia),

bár a harmadik

kötelezettségcsoport esetében a Számvevőszék rámutat, hogy annak tartalmáról
doktrinális vita folyik.

Másrészt a Bíróság jelezte, hogy alkotmányosan legitim, hogy bizonyos orvosi
szolgáltatásokat nem sorolnak be a POS-be, mivel az egészséghez való jog
korlátozható, és az Alkotmány nem rendeli el engedélyezésüket, mivel "kizárásuk
nem hagyja figyelmen kívül az érdekelt fél egészségének vagy életének fontos
szempontjait". Így a Bíróság joggyakorlatában rámutatott arra, hogy az
egészséghez való jogot hozzá kell igazítani a rendszer illetékes szervei által
meghatározott prioritásokhoz, hogy "a rendelkezésre álló szűkös forrásokat
hatékonyan lehessen elosztani".

A Bíróság áttekintette a korábbi bírósági határozatok széles körét, amelyek
elutasították a tutela kereset elfogadhatóságát a POS-en kívüli, az egészséghez
való jogot nem sértő orvosi szolgáltatások tekintetében. E tekintetben a Bíróság
többek között a következő, az állami garancia alól alkotmányosan jogszerűen
mentesülő egészségügyi szolgáltatásokat sorolta fel: i) esztétikai egészségügyi
szolgáltatások; ii) szemüveg és szemműtétek; iii) termékenységi kezelések; iv)
méregtelenítő kezelések; v) protézisek; vi) gyomor by-pass; vii) fogászati
szolgáltatások; és viii) allergiák.
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A Bíróság egy sor olyan konkrét helyzetet határozott meg, amelyekben az
egészséghez való jog önálló alapjog státuszát nyeri el, és veszélyeztetés vagy
megsértés esetén a tutela bíró védelmet nyújthat. Ezzel kapcsolatban a
Számvevőszék a következő eseményekre hívta fel a figyelmet:
"i)

a

kötelező

POS-tervekben

előirányzott

szükséges

egészségügyi

szolgáltatásokhoz való hozzáférés; ii) a 972/05. sz. törvénynek a romboló vagy
katasztrofális betegségek ellátásáról szóló tartalma, az említett törvény 2. cikke
szerint; iii) amikor nem garantálják minden ember egyenlő méltóságát, és
diszkriminatív kizárásokat állapítanak meg, mint a homoszexuális párok esetében,
amikor a párt kizárták az egészségügyi rendszerből; iv) amikor egy létfontosságú
minimum súlyosan és közvetlenül érintett, amelyen túl a szerves romlás
megakadályozza a normális életet".

9.2. A nem-POS szolgáltatásokhoz való hozzáférésre vonatkozó szabály
egységesítése. Változás a alkotmányos nyelvtanban.
Az ítéletben az Alkotmánybíróság megismétli az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való

hozzáférésre

vonatkozóan

megfogalmazott

és

már

felülvizsgált

"tőkeszabályt". A szabály ratifikálásában azonban egy "nyelvtani" egyszerűsítésre
kerül sor, amely azonban lényegében a gyámhatósági intézkedést kérők
gazdasági helyzetének szigorú értelmezését próbálja előmozdítani.

Összefoglalva, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az EPS sérti az
egészséghez való jogot, ha nem engedélyez olyan egészségügyi szolgáltatást,
amely nincs a POS-ben, amikor az igénylőnek "szüksége van rá". A
Számvevőszék

számára

egy

bizonyos

egészségügyi

szolgáltatás

akkor

"szükséges", ha a következő jellemzők teljesülnek:

1.

Az orvosi ellátás hiánya sérti vagy veszélyezteti az arra rászorulók élethez

és személyes integritáshoz való jogát;
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2.

A szolgáltatás nem helyettesíthető a kötelező tervben szereplő más

szolgáltatással.
3.

az orvosi szolgáltatást az azt igénylő személynek nyújtott szolgáltatás

biztosításáért felelős szervezethez tartozó orvos rendelte el".
Ha azonban az adott esetben az ilyen szolgáltatás igénybevételén túlmenően
nyilvánvaló, hogy az
"szükségesség", amely a Bíróság szerint akkor teljesül, ha:

1. az érintett személy nem tudja közvetlenül megfizetni azt, sem azokat az
összegeket, amelyeket a szolgáltatás nyújtását biztosító szervezet törvényesen
jogosult felszámítani, és nem tud a szolgáltatáshoz más, számára kedvező terven
keresztül hozzáférni.

Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy minden személynek joga van a
"szükséges"

egészségügyi

egészségügyi

rendszer

által

szolgáltatásokhoz
az

e

való

hozzáféréshez,

szolgáltatásokhoz

való

az

hozzáférésre

meghatározott szabályok szerint. Ha a "szükséges" szolgáltatás nem szerepel a
POS-ellátási

tervben,

a

személynek

vállalnia

kell

az

adott

szolgáltatás

többletköltségét. Ha azonban bebizonyosodik, hogy a személy nem rendelkezik a
szolgáltatások igénybevételéhez szükséges anyagi eszközökkel, és ezt a feltételt
igazolják, lehetőség van arra, hogy a "szükség esetén szükséges" szolgáltatásokat
az EPS engedélyezze, amely ezt követően megtéríti azok értékét a Fosyga
számára.

9.3. Az általános rendeletek: szabályozási hiányosságok és az 1993. évi
100. törvénynek való megfelelés
Az ítélet legkiemelkedőbb eleme az Alkotmánybíróság által kiadott általános
végzések sora. Az alkotmánydogmatika ezt a szempontot emelte ki leginkább, mint
az alkotmánybíróságok fejlődésének újszerűségét, vagyis azt, hogy a bírák által
vizsgált konkrét ügy által szabott korlátokat leküzdve egy szélesebb, a
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A cél a visszatérő társadalmi problémák okainak feltárása és a probléma
gyökerénél való kezelése, ahelyett, hogy ideiglenes és ad hoc megoldásokat
kínálnánk.

Ennek érdekében az Alkotmánybíróság elvégezte az egészségügyi rendszer
diagnózisát annak érdekében, hogy azonosítsa azokat az okokat, amelyek az
egészséghez

való

jog

védelme

érdekében

a

tutela-eljárások

aránytalan

növekedését eredményezik. Ennek érdekében az Alkotmánybíróság visszatért
joggyakorlati elemzéséhez, hogy azonosítsa a tutela-perekben feltárt, ismétlődő
hibákat. Ezen elemek alapján az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az
egészségügyi rendszer strukturális hiányosságai szabályozási hiányosságokra
vezethetők vissza, amelyeket általános rendelkezéseivel igyekezett orvosolni.
Ezek a rendeletek a 100. törvény rendszerén belül vannak kialakítva, és a legtöbb
intézkedés a törvény rendelkezéseinek betartására kötelez. Ebben az értelemben
a Bíróság ítélete az egészségügyi rendszer teljes körű megvalósítását követeli,
korrigálva

azokat

a

torzulásokat,

amelyek

a

tutela-intézkedés

ismételt

alkalmazásához vezettek. A 16 általános rendelkezést az Alkotmánybíróság a
következők szerint csoportosította: 1) az ellátási tervvel kapcsolatos intézkedések;
2)

a

nem

POS-szolgáltatások

visszatérítéséhez

való

joggal

kapcsolatos

intézkedések; 3) az egészségügyi információkhoz való jog védelmét szolgáló
intézkedések; egy törvénytervezet és egy teljesítmény charta. Ebben a gondolati
sorrendben az Alkotmánybíróság ítéletében arra tesz kísérletet, hogy a gyakorolt
jogot összhangba hozza a törvényes jog mandátumával, és annak elkülönülését a
szabályozás révén meghaladja.

Az ítélettel kapcsolatban végzett elemzések során arra a következtetésre jutottak,
hogy ezek az általános rendeletek a 100/93-as törvény modelljének és az azt
követő reformoknak a korlátait követik, és szorosan követik azokat (Á. M.
Hernández, 2010, 34. o.). Az Alkotmánybíróság számára az 1993. évi 100. törvény
részletesen elemzett modelljét olyan közegészségügyi politikának kell tekinteni,
amely

megfelel

az

egészséghez

való

jog

garantálására

és

védelmére

meghatározott feltételeknek. Ezért a Bíróság azt bizonyította, hogy a kikötéseknek
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való megfelelés hiánya a
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A törvény, mint például az ellátási tervről szóló rendeletek összessége annak
egységesítése, pontos meghatározása, a szürke területek elhagyása és a pontos
szabályozás, hogy az egészségügyi rendszeren belül meghatározott eljárásokon
keresztül, és ne a tutela intézkedésen keresztül oldódjanak meg a felhasználók
által felvetett konfliktusok.

A behajtásokkal kapcsolatos intézkedések célja az volt, hogy javítsák a források
áramlását az egészségügyi rendszerben, mivel az EPS-ek panaszkodtak a
késedelmekre, a nehézkes eljárásokra a CTC-k által elrendelt vagy bírósági
végzéssel

elrendelt

ellátás

költségeinek

fedezésére

használt

források

megszerzésére.

A 2008. évi T-760. sz. határozat kiadását követően intézményesítették az általános
utasítások ellenőrzésének folyamatát. Az Alkotmánybíróság teljes ülése 2009.
április 1-jén úgy határozott, hogy e feladatra külön tanácsot hoz létre, amely három
bíróból áll: Jorge Iván Palacio Palacio, Mauricio González Cuervo és Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo.

9.4. A T-760/08. sz. ítélet általános rendelkezéseinek betartása: a szociális
vészhelyzet a salud oldalon.
Az Alkotmánybíróságnak az egészségügyi rendszer válságának megoldására
irányuló, az általános utasítások alapján folytatott konzultatív párbeszédre
vonatkozó javaslata az Uribe-kormányra jellemző tekintélyelvű, felülről irányított és
erőszakos választ kapott. Véletlenül vagy szimbolikusan, 16 évvel az 1993.
december 23-i 100. törvény elfogadása után, 2009-ben ugyanezen a napon, 2009ben Álvaro Uribe Vélez elnök, aki már a 100. törvény kongresszusi jóváhagyását
vezette, rendkívüli állapotot rendelt el, élve az alkotmány által biztosított rendkívüli
hatáskörrel. A 2009. évi 4975. sz. rendelet kimondta a
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szociális vészhelyzet az egészségügyben. Bár a rendelet kibocsátásának
indoklásában nem szerepelt kifejezetten, Uribe elnök akkoriban többször is jelezte,
hogy

a

szociális

vészhelyzet

célja

az

Alkotmánybíróság

T-760/08.

sz.

határozatában kiadott általános utasításoknak való megfelelés volt.
A szociális vészhelyzetet kihirdető rendelet indoklásában kifejtették a szociális
vészhelyzet

kihirdetését motiváló jogi

okokat,

amelyek nagy vonalakban

kidolgozzák a válság elhárítására elfogadott intézkedéseket, amelyeket aztán 15
rendeletben foglaltak össze. A kormány által a szociális vészhelyzet kihirdetésének
alapvető oka a nem POS-szolgáltatások, az úgynevezett jogalkalmazói POS
nyújtásában rejlik. Ebben az értelemben a szociális vészhelyzet "sokkterápiával"
próbál válaszolni, ahogyan az angol The Economist című újság írta, hogy
megfékezze a kötelező egészségügyi tervben nem szereplő szolgáltatások
nyújtásának magas költségeit az egészségügyi rendszer számára, ami egyenesen
sérti az alkotmánybírák munkáját, akik joggyakorlatukkal védik és garantálják az
egészséghez való jogot. Bár csak az Alkotmánybíróságra és csak a 2008. évi T760. számú ítéletre hivatkozik, az egész érvelés mind az Alkotmánybíróság, mind
az ország összes alkotmánybírája által az egészséghez való joggal kapcsolatban
kialakított egységes joggyakorlat széles körű joggyakorlatára irányul, hogy az
állampolgár az, akinek a POS-on kívüli ellátásának költségeit egyénileg kell
fedeznie, és nem az államnak kell átvállalnia.
A kormány érvelése azzal kezdődik, hogy a politikai alkotmány és az
Alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata szerint az egészséget alapvető jognak
ismeri el. Ugyanakkor kifejti, hogy ez egy olyan jog, amelynek a hatékonyság, az
egyetemesség, a szolidaritás és az emberi méltóság elvei, valamint a társadalmigazdasági valóság és az állam pénzügyi lehetőségei alapján vannak korlátai.
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A szociális vészhelyzet kihirdetését alátámasztó ténybeli érvelésben a kormány
négy érvet terjesztett elő. A legfőbb érv, amely a legtöbbet fejlődött, a
jogalkalmazói POS magas költségei, a behajtási mechanizmus miatt. Mivel nem az
EPS felelőssége, hogy megtagadja a nem POS-szolgáltatásokat, hanem a
rendszer kialakítása, ezeket a szolgáltatásokat ezekből a forrásokból kell fizetni. A
járulékalapú rendszer esetében ezeket a forrásokat a FOSYGA szolidaritási
számlájának forrásaiból fizetik ki, a támogatott rendszerben pedig ezt az összeget
a területi egység fedezi. Ezeket a szabályokat az Alkotmánybíróság állapította meg
az 1993. évi 100. törvény szabályozási vákuumával szemben, amely nem
rendelkezett az ellátási csomagon (POS) kívüli egészségügyi szolgáltatások
finanszírozására vonatkozó eljárásról és mechanizmusokról.

A kormány megállapítja, hogy mind a járulékfizetéses, mind a támogatott
rendszerben "hirtelen és felgyorsult" az egészségügyi szolgáltatások iránti kereslet
növekedése a kötelező terven kívül. Viszont igazolni tudta, hogy az egészségügyi
rendszer egyes szereplői és a szabályozó hatóságok az ilyen típusú szolgáltatások
kínálatát és keresletét anélkül ösztönzik, hogy figyelembe vennék "(...) a
hatékonyság, a fenntarthatóság, a költséghatékonyság, a szolgáltatások és
erőforrások felhasználásának racionalitása, valamint a betegek társadalmigazdasági kapacitása (...)" [kiemelés hozzáadva] szempontjait. A 2009-es
visszatérítések számadatokkal való szemléltetése mellett a Gyógyszerkutató és
Fejlesztő Laboratóriumok Szövetsége (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos
de Investigación y Desarrollo -Afidro) által készített tanulmányt is felhasználták. E
tanulmány szerint megállapították, hogy a gyógyszerek visszafizetése a FOSYGA
részére a laboratórium eladási árához viszonyítva nagyobb értékben történt, mint
amennyibe a gyógyszerek kerültek. Más esetekben a visszaszerzett gyógyszerek
száma meghaladta a laboratórium által eladottnak nyilvánított gyógyszerek
számát, valamint más típusú csalárd gyakorlatokat és tevékenységeket, amelyeket
a Kolumbiai Orvosi Szövetség Afidro Gyógyszerügyi Megfigyelőközpontja már egy
ideje elítélt, de csak mostanáig használta fel a kormány a szociális vészhelyzet
kihirdetésének indoklására.
345

az egészségügyben.

A rendszer ezen dinamikája a forráshiány ördögi körét hozta létre, mivel a területi
egységek a csőd közelébe kerültek, mivel nem fizettek a támogatott rendszerben
nyújtott szolgáltatásokért az EPS-eknek, ami megismétlődött az IPS-ekben,
amelyeknek a gazdasági források hiánya miatt nem volt forrásuk arra, hogy
folytassák

szolgáltatásaik

egészségügyi

terven

nyújtását,

kívüli

mivel

szolgáltatások

nem

kapták

költségeit.

meg

a

kötelező

Hasonlóképpen,

a

járulékfizetési rendszerben működő EPS-ek növelték adósságportfóliójukat az IPSekkel szemben, mivel ezek a szolgáltatások kívül esnek az UPC finanszírozási
rendszerén. Ezért az érvelés szerint, ha a POS-szolgáltatások iránti kereslet ilyen
szinten marad 2010 első félévében, akkor a FOSYGA többletei, amelyeket e
szolgáltatások fedezésére használtak fel, elfogynak.
A második tényszerű feltételezés a szociális vészhelyzet indoklásához a források
áramlásának problémája volt, amely a rendszer dinamikája és "nagyobb
összetettsége" miatt azt mutatta, hogy a törvényben előírt átutalási, kifizetési és
elosztási

eljárások

nem

elegendőek

a

források

folyamatos

áramlásának

fenntartásához a rendszer szereplői között. Ez az erőforrások nem hatékony
felhasználásához, a pénzeszközök eltérítéséhez és a rendszer működésének
megnövekedett

pénzügyi

költségeihez

vezetett.

A

források

áramlásával

kapcsolatban azt is kifejtették, hogy hiányoznak a szereplők közötti viták
rendezésére szolgáló gyors mechanizmusok, és hogy a rendszer finanszírozására
rendelkezésre álló forrásokat nem sikerült beépíteni a források áramlásába. A
harmadik szempont az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés akadályai,
amelyek a "biztosítás területi jellegéből" adódnak. És végül a negyedik elem az,
hogy egyes esetekben az egészségügyre szánt forrásokat nem erre a konkrét
célra különítették el, hanem átirányították.

Ennek fényében a kormány azzal érvelt, hogy a kapacitás a
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A kormány válasza erre az összetett helyzetre, ezért az adminisztratív
intézkedések, sőt a 2007. évi 1122. törvény reformja sem elegendő a válság
leküzdésére. Azzal is érvelt, hogy az állam bevételei nem elegendőek az elért
biztosítási rendszer fenntartásához és a szolgáltatáscsomag egyetemességére és
egységesítésére vonatkozó megbízatás teljesítéséhez, vagyis hogy a járulékalapú
és a támogatott rendszer esetében ugyanaz a POS van, ahogyan azt az
Alkotmánybíróság elrendelte, amely - anélkül, hogy ezt megemlítené - a T-760/08.
számú ítéletben kiadott általános utasítások egy részére, az 1993. évi 100. törvény
második bekezdésének 113. cikke szövegében szereplő kötelezettségekre
hivatkozik.

Ezzel az összetett helyzettel szembesülve a kormány súlyos következményekkel
járt az egészséghez való jog védelmére és garantálására nézve. Kifejti, hogy a jogi
POS mindkét rendszerben hatással van a biztosítási rendszerre, és nehézséget
okoz az elért szintek fenntartásában és a lefedettség kiterjesztésében az
egyetemessé tétel céljának elérése érdekében. Véleménye szerint a rendszer
szereplői is veszélyben vannak, különösen az egészségfejlesztő társaságok (EPS)
és az egészségügyi szolgáltató intézmények (IPS), valamint a területi egységek,
amelyek súlyos pénzügyi és likviditási válsággal küzdenek, ami nehézségeket
okoz a rendszer általános finanszírozása és az egészségügyi szolgáltatásokhoz
való méltányos hozzáférés tekintetében. A kormány szerint a közkórházak
bezárása, az egészségügyben dolgozó "emberi tehetségek" kifizetéseinek
megszüntetése, sőt a közszolgáltatások nyújtásának megbénulása is fenyeget.

Ezért a kormány az érvelése során többször is kifejtette, hogy az egészségügyi
rendszer pénzügyi fenntarthatóságának romlása miatt ez komoly veszélyt jelent az
egészséghez való jogra.
A rendszer válságának leküzdése érdekében meghozandó sürgős intézkedések
között kifejtette, hogy 2009-ben és a 2010-es költségvetésben több forrást
különítenek el; meghatározzák a POS-ellátási terv egységesítésének feltételeit és
a POS-ellátások és a
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A

következő

intézkedéseket

hajtanák

végre

a

források

áramlásának

méltányosabbá és időszerűbbé tétele érdekében; "nagyobb átláthatóságot" és
hatékonyságot biztosítanának a gazdasági erőforrások felhasználásában, valamint
a hibák, késedelmek és eltérések korrigálására; megerősítenék az ellenőrzési,
felügyeleti és felügyeleti mechanizmusokat a rendszer forrásainak elkerülése és
kijátszása ellen; új finanszírozási források megszerzése a szerencsejátékok és
bizonyos áruk, például a cigaretta, a dohány és a sör értékesítésére kivetett adók
emelésével; az egészségügyi szabályozó bizottság megerősítése; a rendszer
szereplőinek - például a kezelőorvosoknak, a felhasználóknak, a munkáltatóknak,
az EPS-nek, az IPS-nek - a gyógyszerekhez való hozzáférés tekintetében történő
racionalizálását célzó rendszerek kidolgozása, valamint a források visszaszerzését
célzó megelőző intézkedések, sőt büntetőintézkedések a csalárd magatartást
tanúsítók felelősségre vonása érdekében.

A rendeletek által "rendkívüli egészségügyi ellátásoknak" nevezett, nem POSszolgáltatások esetében azt javasolták, hogy az egyének kiegészítő és kiegészítő
biztosítási tervként vagy előre fizetett gyógyszer biztosítását kössék meg az ilyen
szolgáltatások

fedezésére.

A

kormányzat

számára

a

POS-t

meghaladó

szolgáltatásokat pazar szolgáltatásoknak kellett tekinteni, mivel a juttatási terv
tartalmazta volna az összes minimálisan szükséges szolgáltatást. Ugyanakkor
intézkedéseket

vezettek

be

annak

érdekében,

hogy

a

munkavállalók

hozzáférhessenek a végkielégítésükhöz, hogy ilyen esetekben fedezni tudják a
költségeket. Forráshiány esetén az egyéneket szigorú vizsgálatnak kell alávetni
annak érdekében, hogy pontosan megállapítsák, hogy képesek-e fizetni az ilyen
szolgáltatásokért, és hogy a bankrendszeren keresztül hozzáférhessenek a
hitelformulákhoz. Csak kivételes esetekben és a beteg fizetési képességének
szigorú vizsgálatát követően lesz jogosult egészségügyi támogatásra, ha
bizonyított az anyagi ellehetetlenülés.
A kormányt e döntések miatt érő kritikák lavinájával szemben, amelyek nemcsak
az

intézkedések,

hanem

az

egészségügyi

rendszer

heves

védelmét

is

megkövetelték, a rendeletek kidolgozásakor korrupcióval is vádolták, mivel a
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rendeletek kidolgozásában részt vevők akkoriban szoros kapcsolatban álltak az
egészségügyi rendszerrel.
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EPS. Köztük volt Augusto Galán orvos, az ACEMI korábbi elnöke, akit három évvel
ezelőtt feljelentettek, mert az ACEMI elnökeként és az Egészségügyi Minisztérium
tanácsadójaként is tiszteletdíjat kapott. Teresa Tono orvos, aki a Positiva
biztosítótársaságot képviselő EPS igazgatótanácsának tagja. Paradox volt, hogy
az egészségügyi rendszer "pénzügyi válságával" szemben több millió dolláros
tanácsadói szerződéseket kötöttek összeférhetetlenséggel küzdő orvosokkal. Egy
másik vita tárgyát képezte az új szeszesital-adó, amely kizárja a magas minőségű
szeszes italokat, például a whiskyt és a vodkát, hogy kedvezzen Oscar Iván
Zuluaga pénzügyminiszter rokonainak, akik elkötelezettek ebben az üzletágban.

A "Facebook" közösségi hálózaton keresztül menetelésre hívtak a szociális
vészhelyzetről szóló rendeletek ellen. Az egészséghez való jog védelméért küzdő
különböző társadalmi szervezetek és kollektívák csatlakoztak a felhíváshoz. A
különböző társadalmi csoportok tömeges részvétellel fejezték ki elutasításukat a
kormány intézkedéseivel szemben. Az akadémiai körök is támogatták a társadalmi
szervezeteket, kifejezve az intézkedések elutasítását, és elmagyarázva, hogy ez
egy pénzügyi válság az EPS-üzletág megmentése érdekében, és nem az
egészségügyi rendszer strukturális reformja.

Ez a mozgósítás biztosította a szükséges támogatást ahhoz, hogy az
Alkotmánybíróság a 2010. évi C-252. számú ítéletében megállapítsa, hogy a
szociális vészhelyzet kihirdetése alkotmányellenes volt, és ezért az e norma
alapján elfogadott intézkedések alkotmányellenesek voltak. Egy ellentmondásos
értelmezésben azonban fenntartotta az új adók vészhelyzetében elfogadott
intézkedéseket, mivel azokat létfontosságúnak tartja az egészségügyi válság
megoldásához.

9.5. Az ítélet lehetőségei, korlátai és veszélyei T-760/08
A T-760/08. sz. ítélet széles körű nyilvános vitát generált az országban az
egészségről mint alapvető jogról, valamint az egészségügyi rendszerről, hogy az
egészséget ténylegesen és hatékonyan garantálja.
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hatékony. A rendelkezésre álló elemzések azonban inkább az Alkotmánybíróság
döntésének ünneplése felé tendáltak (Ely & Gloppen, 2013; Gargarella, 2011;
Gianella et al, 2010; Lamprea, 2011, 2014; Lemaitre & Young, 2013; Moestad et
al., 2011; Parra & Ely, 2011; C. A. G. Rodríguez et al., 2012; Yamin & Parra-Vera,
2009a, 2009b, 2010; Yamin et al., 2011), és kevés kritikai elemzés született róla.
Ebben az értelemben csatlakozunk Óscar José Dueñas professzor felhívásához,
aki óvatosságra és arra szólít fel, hogy ne szentesítjük az Alkotmánybíróság egyes
döntéseit, mint például az elemzett ítéletet és a kényszerkitelepítés ügyét (T025/04). Dueñas szerint az ilyen típusú döntéseket "meg kell vitatni, mivel olyan
kérdéseket tartalmaznak, amelyeket nem lehet könnyelműen elfogadni". A szerző
szerint mindkét határozat, a T-760/08 és a T-025/04, megérdemli a higgadt
elemzést, mivel "elismerik a kritikát" (Ruiz-Rodriguez, Wirtz, & Nigenda, 2009).
Először is, a T-760/08-as ítélet számos lehetőséget kínál az egészségügy
nyilvános megvitatására. Abban az időben a döntés újraindította a kolumbiai
egészségügyről és a 100-as törvénnyel végrehajtott modellről szóló vitát, mivel a
2007. évi 1122-es törvény kiadása után a reform végrehajtására és az 1993. évi
100-as törvény modelljének várakozási időre való átadására korlátozódott. Az ítélet
révén az egészségügy politikai napirendre került, és újra megnyitotta a vitát az
egészségügyi rendszer védelmezői és ellenzői között. Ez a döntés lehetőséget
kínál arra, hogy vitát nyissunk, és a nyilvánosság napirendjén megvitassuk az
egészséghez való alapvető jog valódi és hatékony garantálását szolgáló
egészségügyi modell kialakítását.

Az Alkotmánybíróság által kiadott általános végzések bizonyos mértékig
lehetőséget kínálhatnak az egészséghez való jog garantálásának megvalósítására
anélkül,

hogy

a

felhasználóknak

jogi

harcot

kellene

folytatniuk

a

magánbiztosítókkal a nem nyújtott egészségügyi szolgáltatások miatt. Ezen
túlmenően megfontolandó annak lehetősége is, hogy a társadalmi szervezetek a
Bíróság által kibocsátott általános végzések ellenőrzése és végrehajtása köré
csoportosulhassanak.
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Alkotmányos, ami lehetővé tenné számukra, hogy fenntartsák az egészségügyi
rendszerről szóló vitát. Azonban, mint fentebb említettük, ezeket a rendeleteket
szigorúan behatárolta az 1993. évi 100. törvény mintája. Az Alkotmánybíróság a
törvény nyilvánvaló figyelmen kívül hagyásával szembesülve határozatában
megállapította, hogy az egészségügyi rendszerért felelős hatóságoknak el kell
kötelezniük magukat a törvény betartására. A szakirodalom túlhangsúlyozta az
Alkotmánybíróság

progresszív

álláspontját

a

törvények

betartásának

követelésében, figyelembe véve a bíróság döntéseiben rejlő emancipációs
potenciált és az államon belüli ellenhegemónia kiépítését, a társadalmi mozgalmak
és követeléseik szövetségesét. Ebben az értelemben az ítélet az 1993. évi 100.
törvény modelljére korlátozódik, amely - amint azt részletesen elemeztük - nem az
egészséget mint jogot hivatott garantálni, hanem inkább az egészséggel
kapcsolatos üzletet és a felhalmozódást kívánja elősegíteni azok számára, akik az
egészségügyi rendszerből származó jövedelmet megragadják.

Ebben az értelemben az Alkotmánybíróság határozatai nem a kolumbiai
egészségügyi válság strukturális okait támadták, hanem inkább általános
utasítások alapján próbálták biztosítani az 1993. évi 100. törvény betartását,
anélkül, hogy sikerült volna túllépni az egészségügyi rendszer szűk keretein, és
egy új egészségügyi modell felépítése felé haladni, tekintettel arra, hogy a
köztársasági kongresszus és a kormány politikailag befagyasztotta a strukturális
reformot, amely továbbra is ragaszkodott ahhoz, hogy az 1993. évi 10. törvény a
legjobb alternatíva az egészségügyi szolgáltatások megszervezésére.

A Bíróság elmulasztott más olyan elemeket is figyelembe venni, amelyekkel
alkotmánybíróként tisztában volt. Ezek közé tartozik az EPS által előírt
követelmény, hogy a felhasználóknak tutela-eljárást kell benyújtaniuk ahhoz, hogy
egészségügyi szolgáltatásokhoz juthassanak; nem utalt a tutela-eljárások be nem
tartására, ami arra kötelezi az embereket, hogy több desacatót nyújtsanak be,
vagy akár új tutelát nyújtsanak be, hogy a számukra kedvező döntésnek eleget
tegyenek; az EPS-hez és az IPS-hez tutela-eljárást benyújtó felhasználók
hátrányos megkülönböztetésére, ahol különleges bánásmódban részesülnek, mert
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"gyámság alatt álló" betegek, ahol az intézmények a végletekig alkalmazzák a
"bürokratikus útvonalakat", és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés minden
formalitását és eljárását megnehezítik; a magas költségű betegségek, a ritka
betegségek és a betegek különböző csoportjainak kedvezőtlen kiválasztása, akiket
elutasítottak, vagy akiknek nagyobb adminisztratív terheket kellett vállalniuk a
szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében, amelyek a Bíróság számára a
"különleges alkotmányos védelem tárgyai" kategóriába tartoznak; az EPS előtti
túlzott eljárásokkal és a "halálba járás" gyakorlatával a Bíróság döntése nem
foglalkozott közvetlenül és szisztematikusan. Valójában megjegyezték, hogy a
Bíróság rendeletei közül egyik sem irányult az EPS-ek ellen, és csak a
szabályozásra, valamint az állam által végzett ellenőrzési, felügyeleti és felügyeleti
funkciókra összpontosított.
A T-760/08-as határozat és az azt ünneplő elemzések veszélye az, hogy elterelik a
kolumbiai egészségügyről szóló alapvető vitát az egészségügyi rendszer konkrét
és

technikai

elemeiről.

Például

a

pénztárgépek

mérete;

a

behajtási

mechanizmusok; a járulékalapú és a támogatott rendszerek szerkezete stb., ami
miatt szem elől tévesztjük az egészségügyi rendszer egészét, a biztosítási modellt,
a pénzügyi közvetítés szerepét, az egészség árucikké válását és a rendszerből
származó bevételek megszerzésére szolgáló üzleti modellt. Az Alkotmánybíróság
elkerülte ezt a központi vitát, és a rendszer technikai elemeire, a szép alkotmányos
és doktrinális érvek felépítésére koncentrált, amelyek azonban konkrétan nem
valósítják meg az egészségnek mint az Alkotmánybíróság által deklarált önálló
alapjognak a megvalósulását.
Az ombudsmani hivatal legutóbbi, az egészséghez való jog védelmében a tutela
kereset alkalmazásáról szóló tanulmánya szerint az ombudsmani hivatal
következtetéseiben megállapítja, hogy: "Az egészségügyi tutelák száma továbbra
is növekszik, annak ellenére, hogy a T-760/08 ítélet elsődleges célja az volt, hogy
csökkentse ezeket a kereseteket". Ez azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság által
kiadott általános utasítások nem érik el a kívánt hatást, és éppen ellenkezőleg, az
egészséghez való jog egyre inkább sérül.
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10. Normális igazságosság az egészségügyben: egy másik hasznos módja a
tőkének.
Hogyan értelmezhető az egészséghez v a l ó jog az alkotmánybírói döntésekben,
valamint annak tartalmának és védelmi körének meghatározása? A hagyományos
jogi dogmatika peremén túllépő értelmezéshez Nancy Fraser megközelítéseit
használjuk az igazságosságról folytatott vitákhoz és a "normális igazságosság"
paradigmájának felépítéséhez (Fraser, 2008), amelyet az igazságosság marxista
elemzésével egészítünk ki (Borón, 2002).

Nancy Fraser megközelítései tükröt tartogatnak a horizonton a
kortárs politikai elméletalkotás", amely a szerző számára a kontextusában a
A

"posztszocialista

állapot",

amelyet

a

következők

jellemeznek:

i)

a

szocializmushoz hasonló, mindent átfogó alternatíva hiánya; ii) az új igazságossági
igények, amelyek a különbségek elismerésében és az újraelosztás kérdésének
elhagyásában gyökereznek; és iii) a globalizálódó neoliberalizmus megjelenése,
amely magában foglalja az agresszív áruforgalmat és az anyagi egyenlőtlenségek
túlzott növekedését (Fraser, 1997, 17-54. o.; Fraser & Honneth, 2006). Bár Fraser
elismeri,

hogy

belemerült

ebbe

a

"posztszocialista"

horizontba,

elméleti

javaslatának célja, hogy elhatárolódjon tőle, és kritikai reflexiót nyújtson be róla.

Nancy Fraser kifejti, hogy az igazságosság kérdéseinek megvitatásakor, mint
például a szegénység felszámolása, a különböző álláspontok osztoznak az
alapfeltevésekben, annak ellenére, hogy a vita által felidézett igazságosság
különböző elképzelései között radikális különbségek lehetnek. A szegénység
felszámolásának példáját folytatva, a szegénység felszámolását rendszeresen a
gazdaság, különösen a vagyon elosztása terén fogalmazzák meg. Ugyanez igaz
az etnikai kisebbségekkel szembeni megkülönböztetés megvitatásakor is.
Általánosan elterjedt, hogy az ilyen igazságtalanságok kulturális alapúak, a
különbségek elismerésének hiánya miatt.
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Az igazságtalanság, a társadalmi egyenlőtlenségek és a megkülönböztetés
formáinak fenti példái mögött a társadalomelmélet közös feltevése húzódik meg: a
szegénységgel kapcsolatos igazságtalanságok az újraelosztás kérdései, amelyek
szinte mindig gazdaságiak, míg a kulturális igazságtalanságok az identitásokkal
kapcsolatos elismerés problémája. Az is általánosan elfogadott - anélkül, hogy a
vita része lenne -, hogy kik azok a szereplők, akik igazságszolgáltatási igényeket
támaszthatnak - általában az egyének -, és hogy milyen típusú intézményekhez általában a területi államokhoz - kell fordulniuk. Ezek a közös feltevések arról a
keretről, amelyben az igazságossági követeléseknek meg kell valósulniuk, a vita
egészének kiindulópontját képezik, és ennyiben nem részei az igazságosságról
szóló vitának.

Annak ellenére, hogy nehéz olyan vitákat találni, amelyek a fent leírt feltételezések
mindegyikét osztják, Fraser azt állítja, hogy azáltal, hogy kívül állnak a vitán, és
bizonyos fokú elfogadottsággal rendelkeznek, lehetővé teszik egy paradigma
felépítését.
"normális igazságosság", ahol az igazságosságot az adott előfeltevések alapján
tárgyalják, anélkül, hogy túllépnének ezeken a határokon. Ennyiben, és a normális
tudomány Kuhn-féle megközelítéséből kiindulva, Fraser számára lehetséges úgy
tekinteni, hogy az igazságosság is normális: "mindaddig, amíg a konstitutív
feltételezésekkel kapcsolatos nyilvános eltérések vagy engedetlenségek kordában
tarthatók" (Fraser, 2008, 99. o.).
Az igazságosságról folytatott vita alapjául szolgáló elvek lehetővé teszik, hogy
egy "érzékelhető nyelvtan" megalkotása a paradigma felállítása érdekében.
"normális igazságszolgáltatás". Az ettől a nyelvtantól való bármilyen eltérés a
magánszférába kerül, vagy "rendellenességnek" bélyegzik, amelynek nincs helye.
A vita keretéből való kizárás célja, hogy megelőzze a rendellenességek és
eltérések felhalmozódását, amelyek a diskurzus esetleges dekonstruálódásához
vezethetnek. Következésképpen a "normális igazságosság" grammatikája lehetővé
teszi számunkra, hogy felismerjük, mikor állunk szemben legitim igazságossági
igényekkel, mivel azok megfelelnek a meghatározott normalizáló keretnek.
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Az Alkotmánybíróság első határozatai az egészséghez való jog "alapvető" jellege
felé orientált értelmezést részesítették előnyben, amelyhez különböző dogmatikai
konstrukciókat dolgozott ki, különösen az egészséghez való jog doktrínáját.
"connexity". Elvileg a Bíróság ezen értelmezése "abnormálisnak" tekinthető, mivel
a kontextust egy másfajta nyelvtan rendezi, amely az egészséget törekvő jognak
tekinti, amely a jogalkotónak kell kialakítania. Viszont azzal érvelnek, hogy az
egészségügyi szolgáltatások nyújtása jelentős közforrásokkal jár, amelyek nem
teszik lehetővé az azonnali alkalmazását, és ezért nem tekinthetők alapvetőnek.

Ezekben

a

korai

döntésekben

a

Bíróság

kritikusan

állást

foglalt

a

(poszt)neoliberális egészségpolitikák végrehajtásával kapcsolatban is, például a
POS

meghatározásával

kapcsolatban.

A

Bíróság

véleménye

szerint

a

költséghatékonysági megfontolások, amelyek alapján a politikában szereplő
szolgáltatások körét kialakították, összeegyeztethetetlenek voltak az egészséghez
való alkotmányos joggal, mivel bizonyos szolgáltatások kizárása súlyosan érintheti
az olyan alapvető jogokat, mint az élet vagy a személyes integritás, ahogyan ez a
HIV-AIDS-ben szenvedők esetében történt. Az egészséghez való jog tágan
értelmezett kapcsolódási kritériumának, mint például az emberi méltóság, az élet
és a személyes integritás a szociális jogállam keretében történő értelmezése
alapján a Bíróság képes volt egy "abnormális" igazságszolgáltatást kialakítani,
amely megkérdőjelezte az egészségügyi rendszer költségvetését, és egyúttal
kritikusan viszonyult az állam politikáihoz.
"neoliberális", költséghatékonysági tesztre redukálva.

Az egészséghez való joggal kapcsolatos tutela-perek számának növekedésével és
a Bíróság növekvő aktivizmusából eredő nyomással szemben az egészségnek az
alapvető jogként való felfogásának "abnormalitása" az átfogó kritériumokhoz
kapcsolódóan

fokozatosan

csökken,

hogy

végül

az

egészségügyben

az

igazságszolgáltatás az 1993. évi 100. törvény (poszt)neoliberális modelljének
megfelelő módon normalizálódjon.
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A T-760/08. sz. határozatban az egészségügyben a szokásos neoliberális
igazságszolgáltatás megszilárdul, azáltal, hogy rendszerezi a feltételezéseit és a
működési módját. E határozat szerint az egészséghez való alapjog hatályára
vonatkozóan két alkotmányjogi dogmatikai konszenzus létezik: i) amikor az
egészségre vonatkozó szabályozás alkalmazása szubjektív jogot származtat; ii)
amikor az alkotmányellenesség kivétele az egészséghez való jog megsértése vagy
veszélyeztetése miatt szükséges.
Az egészséget alapjognak tekintő első feltevés, hogy az egészséghez való jogot
szabályozó rendelkezések, azaz az Alkotmány, az alkotmányos tömb, a törvények
és más alacsonyabb szintű, ezt a jogot fejlesztő jogszabályok alapján szubjektív
garanciát lehet megállapítani. Például a POS-re vonatkozó szabályok szubjektív
garanciát állapítanak meg, mivel ezt a szolgáltatáscsomagot minden biztosított
számára garantálni kell, annak a rendszernek megfelelően, amelynek megfelel. A
szabványosítás úgy működik, hogy az egészséghez való jog szabályozását
magától értetődőnek tekinti, így az igényeknek meg kell felelniük a rendszer
szabályainak, a példát követve, az igénynek valamilyen, a POS-ben szereplő
gyógyszerre, szolgáltatásra vagy beavatkozásra kell vonatkoznia. A Bíróság
igazságszolgáltatása viszont annyiban igazodik a (poszt)neoliberális diskurzushoz,
hogy nem kérdőjelezi meg a biztosítás logikáját és pénzügyi körforgását, hanem
éppen ellenkezőleg, ebben az esetben az egészséghez való jogot alapvetőnek
találja, mivel amikor ilyen típusú ügyekben avatkozik be, úgy találja, hogy
intézkedései nem érintik a rendszer pénzügyi egyensúlyát, ami lehetővé teszi,
hogy az egészség "alapvetése" könnyen felismerhető legyen.

A második konszenzus az, hogy lehetnek olyan szolgáltatások, amelyeket az
egészséghez

való

jogot

fejlesztő

rendeletek

kizárnak,

de

amelyekre

szükségszerűen szükség van, mert azok súlyosan veszélyeztetik a különböző
alkotmányosan védett jogokat, például az egészséget, az emberi méltóságot vagy
a személyes integritást. Ez a második feltételezés teret enged egy "abnormális"
igazságosságnak, amely megkérdőjelezi a feltételezéseit, és szembehelyezkedik
az igazságosság rendjének logikájával.
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(poszt)neoliberális egészségügy. Ezzel szemben azonban ebben az esetben a
normalitás és a (poszt)neoliberalizmus megerősödésére is van bizonyíték.
A POS-ból kizárt szolgáltatásokhoz való hozzáférés szigorú ellenőrzés és
ellenőrzés tárgyát képezi, amelyet a rendszer különböző szereplői gyakorolnak. Ez
az orvosi személyzettel kezdődik, akiknek szakmai gyakorlatukat a bizonyítékokon
alapuló orvosláson alapuló diagnózisok alapján kell végezniük, vagyis a POS
tartalmát, amelyet zárt és merev katalógusnak fogalmaztak meg; az EPS viszont
igyekszik visszatartani a POS-en kívüli diagnózisokat, és különböző stratégiákat
alakít ki annak érdekében, hogy az orvosi szolgáltatások e kereteken belül
maradjanak; amennyiben egy orvos a POS-en kívüli eljárásokat rendel, azok a
CTC értékelésén kell átesniük, amelynek költséghatékonysági kritériumok alapján
kell megállapítania, hogy az EPS engedélyezi-e a POS-en kívüli kezelést. A 2011.
évi 1438. törvény elmélyítette az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
bürokratikus eljárásait, amely a CTC-k funkcióinak reformja mellett bevezette a
Juntas Tecnico Científicas (JTC) szervezeteket, amelyekhez az Egészségügyi
Minisztérium rendeli az illetékes technológiai szakterületeket. A CTC és a JTC
döntésével való egyet nem értés esetén a döntés felülvizsgálata érdekében a
Nemzeti Egészségügyi Felügyelethez (SNS) lehet fellebbezni.

Ha az elutasítás továbbra is fennáll, a korábbi közigazgatási eljárás kimerítése
után a tutela keresethez lehet folyamodni, és az alkotmánybírónak szigorúan
vizsgálnia kell az Alkotmánybíróság által meghatározott feltételeket a POS-ból
kizárt gyógyszerekhez vagy kezelésekhez való hozzáféréshez: az alapvető jogok,
például az élet, a személyes integritás vagy a létminimum veszélyeztetése vagy
megsértése; hogy a POS-on belül nincs más olyan kezelés, amely "ugyanolyan
hatásos"; hogy a személy gazdaságilag nem képes megvásárolni a gyógyszert
vagy más biztosítási rendszeren keresztül hozzáférni ahhoz (előre fizetett
gyógyszer vagy kiegészítő terv); hogy a kezelőorvos ahhoz az EPS-hez tartozik,
amelyhez a beteg tartozik; és ellenőrizze, hogy az egészségügyi szolgáltatások
nincsenek-e kifejezetten kizárva a POS-ból. Ezután a szigorú
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Az alkotmánybíró megadhatja az alkotmányos védelmet, és elrendelheti azt is,
hogy a nyújtott szolgáltatások költségeit a FOSYGA-tól kell behajtani.

A fentiek képezik azokat a követelményeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy
egy személy hozzáférhessen a POS-ból kizárt egészségügyi szolgáltatásokhoz,
amelyek a
A "bürokratikus útvonalak" (C. E. Abadía-Barrero & Oviedo Manrique, 2009), mind
az egészségügyi rendszerben, mind az igazságszolgáltatásban, amelyeken az
embereknek át kell haladniuk ahhoz, hogy hozzáférjenek az ilyen típusú
szolgáltatásokhoz.

Ez az igazságszolgáltatás normalizálásában nyilvánul meg az egészségügyben,
azáltal, hogy meghatározza azokat a paramétereket, amelyeknek meg kell
felelniük ahhoz, hogy egy egészségügyi igényt alkotmányosan legitimnek lehessen
tekinteni. Ezek a paraméterek - mind az egészségügyi rendszer, mind az
igazságszolgáltatás paraméterei - nem képezik a vita részét, és az egészséghez
való

jog

védelme

érdekében

a

tutela-intézkedés

alkalmazásának

kiindulópontjaként kerülnek megállapításra.

A Bíróság bírói aktivizmusa, amely nem kívánja megváltoztatni a rendszer
pénzügyi egyensúlyát, a maga részéről mentesíti az EPS-eket a POS - UPC
finanszírozási rendszeren kívüli szolgáltatások költségeinek fedezése alól. Ez
biztosítja, hogy a rendszer ne omoljon össze, jogbiztonságot nyújtva, amely
lehetővé teszi az EPS-ek által a különböző költségcsökkentési stratégiák
végrehajtásához szükséges tőkekalkulációt, így a Bíróság ösztönzi az EPS-ek
tőkefelhalmozását.
Az 1993. évi 100. törvény konszenzusából és a tőkéhez való hasznos jogból, mind
az írástudók, mind a gyakorlók, az egészségügyben a "normális neoliberális
igazságosság" feltételezései konfigurálódnak, amennyiben az egészségügyi
követeléseket, amikor a tutela-akcióhoz fordulnak, ebben az összefüggésben kell
megfogalmazni, és ezeknek a paramétereknek kell megfelelniük, mivel az
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eltérések "abnormálisnak" és az egészséghez való alapvető jog védelmi körén
kívül

esőnek

minősülnek.

Az

Alkotmánybíróság

igazságszolgáltatása

egészségügyi ügyekben végül a (poszt)neoliberális diskurzus által gyarmatosított,
a tulajdonjogokat garantáló igazságszolgáltatásba torkollik.
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A magán EPS-ek, amelyek a szerződéses formulák szerint védve vannak a
tőkefelhalmozásba való beavatkozástól, amit a Bíróság az ítéleteiben hozott
végzésekkel lehetővé tesz.
A fentiekből megállapítható, hogy az egészség alapvető jogként való elismerése,
amely fontos előrelépésnek tekinthető e jog védelmében, korlátozott hatókörű,
mivel tartalma és védelmi köre a következőkre korlátozódik: i) a 100/93-as
törvényből

kiinduló

neoliberális egészségpolitikára

és annak szabályozási

továbbfejlesztésére, amelyet a költség/hatékonyság elvei vezérelnek; és ii)
bizonyos kivételekre, amelyek eseti alapon szigorú és szigorú ellenőrzésnek
vannak alávetve, ahol csak bizonyos egészségügyi szolgáltatásokat jogszerűen
véd az Alkotmány, amennyiben a rendszer pénzügyi egyensúlyát nem érinti, és
nem tartozik a POS kifejezett kizárásai közé.
A fentiekből kiindulva azt állítjuk, hogy az egészséghez való jog alapvetőként való
meghatározása, a "normális neoliberális igazságszolgáltatás az egészségügyben"
diskurzusát konfigurálja, amennyiben az egészséghez való jog követeléseit alá kell
vetni ennek a normalizáló keretnek ahhoz, hogy a tutela-akció védelmet nyújtson,
miközben

ez

az

igazságszolgáltatás

garantálja

a

tőkefelhalmozást

az

egészségügyi piacba beavatkozó magánszervezetek számára.
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VI. fejezet Az egészségügy (poszt)neoliberális rendjének tapasztalatai:
Emiliano és Esperanza és az egészséghez való jogért folytatott
küzdelmük59
Ebben a fejezetben Emiliano és Esperanza tapasztalatait ismertetjük az
egészséghez való jogért folytatott küzdelmük során. Javasoljuk, hogy e konkrét
eset

alapján

részletesen

vizsgáljuk

meg

a

kolumbiai

(poszt)neoliberális

egészségügyi rend tapasztalatait és a jogi mechanizmusok szerepét. Módszertani
és elméleti megközelítésünk magában foglalja az alanyok konkrét tapasztalatainak
visszanyerését a jogi mechanizmusok használata során, ami lehetővé teszi
számunkra, hogy megértsük, hogyan nyilvánulnak meg a (poszt)neoliberális rend
és a tőke számára hasznos jog általunk részletesen ismertetett struktúrái az
alanyok mindennapi életében az egészséghez való jog védelme során. Ez az
elemzési perspektíva lehetővé teszi számunkra, hogy az alanyok konkrét
valóságára hozzuk le a tőke számára hasznos jogi formák által szerzett
megnyilvánulásokat, a jogrendszer és a gyakorolt jog közötti feszültséget, valamint
a jogi formák hatókörét, lehetőségeit és korlátait az egészséghez való jog
védelmében.

Ebben az értelemben Emiliano esete az egészségügyben a birtokbavétel általi
felhalmozás materializálódását fejezi ki, amihez az Abadia & Oviedo (2009) által
javasolt, az egészségügyi rendszerek bürokratikus útvonalainak elemzését
követték. A bürokratikus utak "kötelező adminisztratív, pénzügyi és jogi
követelményeket támasztanak a betegekkel szemben a szolgáltatásokhoz való
hozzáférés vagy a megfelelő ellátás igénybevétele érdekében. [...] amelyek az
állampolgároknak az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésért folytatott
küzdelmeiből, a rendszer működésének strukturális hibáiból és az emberek életére
gyakorolt káros következményekből állnak" (Abadia & Oviedo:2009:13).

Emiliano esete azt hivatott bemutatni, hogy "az egészségügyi ellátás nem az
egyének szükségletein vagy az orvosi értékelésen múlik, hanem
ebben a fejezetben elért eredmények lehetővé tették számomra, hogy részt vegyek a Critical
Medical Anthropology Group projektjében, amelynek első kollektív munkája a következő címet
viseli: Egészség, normalizáció és kapitalizmus Kolumbiában. Az ebben a munkában szereplő
59 Az
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hozzájárulás címe: "Derecho lucro - destructivo: vivencias de la ideología posneoliberal en salud"
(Alzate; Velosa; Oviedo; Abadía, 2013).
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a rendszer adminisztratív szabályainak való sikeres megfelelés és a pénzügyi
költségek (a hozzáférés és a minőség új akadályai). Ha a szükséges ellátást nem
lehet megkapni, a hozzáférés a jogi lépések ismeretétől és megtételétől függ,
amelyek eredménye nemcsak a bírák értelmezésén, hanem azon is alapul, hogy
az intézmények betartják-e a döntéseket". (Abadia & Oviedo:2009:13) (saját dőlt
betűs).
Ebből a célból a szerzők javaslatát követték a félig strukturált interjúk és rövid
beszélgetések lefolytatására annak érdekében, hogy teljes képet kapjanak az
egészségügyi

rendszer

elutasításainak

kezelése

szempontjából

releváns

elemekről (Kleinman és Seeman, 2000) az információ telítettségének elérése
érdekében. A társadalmi, kulturális és gazdasági tőke alapvető fontosságúvá válik
az egészségügyi szolgáltatások iránti alapvető szükségletre adott sikeres
rendszerválaszhoz.
Az ügy bemutatása három hang interakcióját célozza, amelyeket a következő
Emiliano, a bátyám,
a Kolumbiaimeg:
Nemzeti
a Katolikus
konvenciókkal
különböztetünk
i) aEgyetemen
különböző végzett
érintett vegyész,
intézmények:
EPS,
Egyetemen
pedig jogász.
Kifogástalan
tisztességű
ember stb.;
volt, ez
aki amindig
bírák,
más állami
hatóságok,
egészségügyi
személyzet
hang aaztörvény
eddig
és az igazságosság
keretein
belül cselekedett,
rendkívülieredeti
módonszerkezetét
teljesítette
használt
formátumban,
idézőjelek
között, a és
szövegek
apai, testvéri, ii)
fiúiEsperanza
és állampolgári
kötelességeit.
megtartva60;
hangja;
ez a hang dőlt betűvel61; iii) a szöveg írói; ez a
hang aláhúzva.

60 Mindezek

a dokumentumok Esperanza személyes archívumából származnak, amelyek a fejezet
végén találhatók.
61 Esperanzával 2010. március 13-án, 16-án és 17-én készített interjúk és a személyes aktájának
áttekintése.
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Emiliano még csak 10 hónapja volt nyugdíjas, amikor agyvérzést kapott, és ez a
legkegyetlenebb dolog; a nyugdíja szerény, annak ellenére, hogy az intézmény,
ahol egész életében dolgozott, vezető kutatónak minősült.
Az agyvérzés előtti napon véletlenül találkoztam Emilianóval, a fiával volt, és jól
volt. Azonban még aznap este kezdődött a szélütés, és a fejfájás olyan erős volt,
hogy nem tudott felhívni telefonon, az agytömegben kiömlő vér kegyetlenül
fájdalmas. Másnap reggel 9 óra körül felhívott, észrevettem, hogy nagyon beteg,
nem tudott jól beszélni, de sikerült azt mondania: "Nagyon beteg vagyok, nővér,
megnyugszom, ha válaszolsz helyettem, ments meg". Azonnal elmentem a
házához, és elvittem a klinikára.

Emiliano kórtörténeti összefoglalója szerint:
"58 éves beteg, akit 24 órán át tartó globális fejfájás miatt vettek fel a sürgősségi
osztályra, majd eszméletvesztés, egészen a mély kábulatig (...) A felvételkor rossz
általános állapotúnak találták. A beteget akut jobb oldali szubdurális hematóma
sürgős műtéti drénmentesítésére vitték, intraoperatív szövődmények nélkül".
A műtét után Esperanza kijelentette:
Emiliano látszólag jól jött ki az első műtétből, de minden jel arra utal, hogy rosszul
műtötték, mert miután az intenzív osztályon (ICU) még intenzívebben vérzett, és
ismét a műtőbe vitték, ebből a második műtétből súlyos betegen, egy súlyos
agyvérzés utóhatásaival, azaz mély kómában maradt.
Ezzel kapcsolatban az orvosi feljegyzés a következőképpen szól:

365

"A közvetlen posztoperatív időszakban ismét súlyos hipertóniás csúcs volt, jobb
oldali mydriázissal, (...) a CT-vizsgálat szubdurális visszavérzést mutatott, ezért
visszavitték a műtőbe. A műtét utáni időszakban a kóma továbbra is fennállt.
Tracheotómiát és gasztrosztómiát végeztek. Neurológiai állapota stacionárius
maradt, azaz klinikailag visszafordíthatatlan kómás állapotba került".
Emiliano állapotát és az azt övező eseményeket a nővére írja le:
Így kezdődött a tragédia. Egy hónapig és három napig volt az intenzív osztályon,
az orvos azt mondta, hogy a prognózis nagyon rossz, Emilianónak nagyon kevés
esélye van a túlélésre. A helyzet súlyossága ellenére Emiliano túlélte, és még
három hónapig ugyanabban a klinikán maradt kórházban. Az intenzív osztály
főorvosa azt mondta:
"Mostantól kezdve Emilianót a nap huszonnégy órájában egy kizárólagosan
odaadó segédápolónak kell segítenie". Kértem az ápolót, de fizetnem kellett érte, a
költségek nagyon magasak voltak, de mindenesetre annak szenteltem magam,
hogy foglalkozzak vele, és elkezdtem a papírmunka megpróbáltatásait, és végtelen
számú kérés benyújtását, amelyeket az EPS elutasított.
A legnagyobb megpróbáltatás akkor kezdődött, amikor a kezelőorvos azt mondta
nekem: "El fogom bocsátani Emilianót, mert az EPS nagy nyomást gyakorol az
öccsére, hogy menjen el", mire én: "doktor úr, hová vigyem?". A világ összeomlott
rám. Egy mély kómában lévő beteget egyáltalán nem lehet a családi házban
tartani. Sok kutatás után megtaláltam a köztes ellátóegységet, amely a háziorvos
tanácsát követve a megfelelő hely volt Emiliano számára, hogy megkapja a
szükséges ellátást.

Emiliano súlyos állapota és az én sajátos életkörülményeim miatt teljesen
lehetetlen volt hazavinni, ezért a klinikáról a köztes osztályra került, de ott csak 20
napot bírt ki. Emiliano hólyagkatétert kapott.
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A betegnek állandó, és az orvos figyelmetlensége miatt kezeletlen húgyúti fertőzés
miatt szeptikémia alakult ki nála. Az időben történő ellátás hiánya miatt
rosszabbodott a helyzet, a fertőzés nyilvánvaló oka ellenére az orvos nem tudta
felállítani a diagnózist. Amikor a bátyám haldoklott, 24 órával a tünetek
jelentkezése után, éjfélkor érkezett a klinikára haldokolva. Másodszorra a
háziorvos mentette meg, ami szörnyű dráma volt, még 20 napig kórházban volt.
Esperanza jelentkezett Emiliano EPS-nél az állandó ápolónőnek. A válasz, amit
kapott, egy dokumentum volt, amelynek címe: "FORMAT DE NEGACIÓN DE
SERVICIOS, por concepto [de]: 24 ÓRÁS ÁPOLÁS A
HATÁROZATLAN IDŐRE". Az EPS indoklása a következő volt: "A jelen
kézikönyvben kifejezetten nem szereplő tevékenységek, beavatkozások és
eljárások. Az 1994. évi 0561. sz. határozat 18. cikke". Az EPS a következő utolsó
rovatban: ""[...] alternatívák a felhasználó számára a kért egészségügyi
szolgáltatáshoz

való

hozzáférésre

és

a

jogi

és

alkotmányos

jogainak

érvényesítésére", az EPS a következőket jelölte meg: "A költségek átvállalása egy
bizonyos módon"".".

Már négy hónap telt el, és már nem engedhettem meg magamnak, hogy állandó
ápolási szolgáltatásokat fizessek. Kértem az EPS-t, hogy adják meg őket, de ez
nem volt lehetséges; a válasz az volt, hogy ez nem szerepel a kötelező
egészségügyi tervben [pos], függetlenül attól, hogy a szolgáltatás elengedhetetlen
a beteg életéhez. Az EPS határozottan elutasította a szolgáltatás engedélyezését.
Kénytelen voltam benyújtani egy tutela keresetet, az elsőt, hogy a Szolidaritási és
Garanciaalap [Fosyga] fizesse az állandó ápolási szolgáltatást az EPS-en
keresztül.

július 27-én az 59. városi polgári bíró elfogadta a tutela keresetet, és elrendelte,
hogy "az alperes [Compensar EPS] biztosítson minden egészségügyi szolgáltatást
(...)

az

amparo

kereset

elbírálása

alatt

(...)

a

helyrehozhatatlan

kár

bekövetkezésének elkerülése érdekében".
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A Compensar EPS a tutela keresetre adott válaszában kijelentette:
"(...) Jelen esetben úgy tűnik, hogy az történik, hogy egyetlen családtag sem akarja
átvenni a beteg gondozását, miután elhagyta a kórházat (...) anélkül, hogy
figyelembe vennék, hogy a kezelőorvos otthoni kezelésre (otthoni kórházi
kezelés program) bocsátotta el, (...) a törvény rendelkezéseivel és a palliatív
kezeléssel kapcsolatos eljárásokkal összhangban, ami az alapellátás biztosítását
jelenti (...).) a család, az EPS és általában az egészségügyi rendszer nem
vállalja át a beteg nem orvosi alapellátását; (...) Elengedhetetlen a hozzátartozók
minimális polgári jogi felelősségének megállapítása hozzátartozójukkal szemben,
miután bizonyos szükséges orvosi kezeléseket nagyobb mértékben meghaladnak,
(...) mivel a Kötelező egészségügyi terv az egészségügyi kezelés határait fedi le,
és kötelezi a családot, hogy aktívan részt vegyen annak kezelésében, mint
kötelezettséget.
Igazságtalan lenne védelmet kérni az alapvető jogok állítólagos megsértése
vagy veszélyeztetése miatt, amikor a COMPENSAR semmi olyat nem tett, ami
a beteg egészségét és életét veszélyeztetné; éppen ellenkezőleg, a
COMPENSAR bizonyítottan szorgalmasan nyújtja a felhasználó által igényelt
szolgáltatásokat".

2005. augusztus 9-én az 59. városi polgári bíró az Alkotmánybíróságnak az
egészséghez való joggal kapcsolatos joggyakorlatára támaszkodva úgy ítélte meg:
(...)
"(...) a hivatal sürgősnek tartja a beteg által igényelt orvosi ellátás biztosítását az
egészségi állapota védelme érdekében, mivel a Compensar EPS megtagadása a
szükséges szolgáltatás (állandó ápoló) biztosításának megtagadásával nemcsak
Emiliano úr testi épségét, hanem személyes és családja lelki békéjét is sértette,
ami a méltóságteljes élethez való jogának figyelmen kívül hagyását eredményezi,
így az egészséghez és szociális biztonsághoz való alapvető jogainak megsértését
jelenti.
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Röviden, nincs jogi vagy alkotmányos érv a károsult által igényelt sürgős orvosi
szolgáltatások vagy kezelés biztosításának elmulasztására, tekintettel a károsult
életének biztosítására, mivel meg kell állapítani, hogy semmilyen esetben sem
lehetséges vagy indokolt az orvosi kezelés vagy eljárás megszakítása vagy
megtagadása

a gazdasági tényezőnek

a magatartás

legitimálására

való

hivatkozással; ezért a jogi kötelezettség hiányának helyet kell adnia az alapvető
személyi jogok védelmének, amely a sürgősen előírt orvosi ellátás időben történő
és hatékony biztosításával valósul meg".
Az eljáró bíró úgy döntött, hogy megvédi az egészséghez való alapvető jogot, és
elrendelte, hogy az EPS Compensar a következő 48 órán belül:
"engedélyezze (...) hatékonyan és időben a szükséges orvosi eljárásokat (...),
amelyekre EMILIANO úrnak szüksége van, különösen a kezelőorvos által előírt
állandó ápolási szolgáltatást, amíg nem bizonyítható, hogy az állam a Politikai
Charta 49. cikkével összhangban átvette a beteg védelmét, vagy az érintett
személy és/vagy családja képes a szükséges kezelés költségeit vállalni".

A tutela-határozat megszerzése után Esperanza kijelenti:

2005. október 10-én elvittem Emilianót egy másik átmeneti gondozási osztályra,
ahol mostanáig maradt. A Compensar elleni jogi harc még mindig tart. Miután az
EPS számára kedvező tutela-határozatot kaptam, hogy Emiliano számára ápolónőt
kell biztosítania, bírósági eljárás megindítására kényszerültem, mivel a Compensar
szerint nem volt köteles fizetni a klinikán az utolsó néhány napban nyújtott kórházi
szolgáltatásokért. Arra kényszerítettek, hogy két üres váltót írjak alá a klinika
javára. A bíró nyomására az EPS-t kötelezték az első kórházi kezelés összes
költségének viselésére, beleértve a július 18. és 26. közötti ágyhasználat költségeit
is, amelyeket az EPS nem akart fedezni.
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Az EPS Compensar helyettes képviselője 2005. augusztus 25-én választ nyújtott
be az Esperanza által a bíróság megsértése miatt benyújtott keresetre a bogotai
59. városi polgári bíróhoz. Védelmében így érvelt:

"Fontos, hogy a bíró tisztában legyen azzal, hogy a beteg hozzátartozóit csak a
Marly klinikán 2005. július 18. és 26. között a BED használatáért terheli a bíróság.
Az ez idő alatt kapott egyéb egészségügyi szolgáltatásokat az EPS 100%-ban
átvállalta.

Mindenesetre a bíró az ítéletben nem rendelt el semmiféle pénzügyi elismerést a
felperes javára, és nem rendelte el az ideiglenes intézkedést megelőzően nyújtott
szolgáltatások értékének visszamenőleges hatályú fedezését sem.
(...) a visszamenőleges költségek átvállalását (...) engedélyező bírósági határozat
nélkül (...) nem lehet ilyen típusú elismerést tenni, (...) az utólagos behajtáskor (...)
ezt nem fogadják el, mivel a Szociális Védelmi Minisztérium - a FOSYGA
ügyintézője - csak konkrét tutela-határozat ellenében ismeri el a visszatérítést".
Esperanza a bíró előtt írásban válaszolt az EPS érveire:
Nem érthető, hogy az EPS el akarja kerülni a 2005. július 18. és 26. között a
testvéremnek nyújtott kórházi ellátás átvételét, mintha a testvérem egészséghez és
élethez való alapvető jogait meg lehetne osztani az EPS gazdasági érdekeinek
előnyben részesítése érdekében. (...) Elképzelhetetlen, hogy az EPS elismerje a
kórházi egészségügyi szolgáltatások nyújtását egy beteg számára, és ne vegye
figyelembe az ágyat.

Az EPS Compensar új beadványt nyújtott be a bíróhoz, amelyben megismételte
állításait, miszerint
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érvek. A következtetések alcím alatt azonban megjegyezte:

"A Compensar EPS az eredeti jogi helyzet megváltoztatása nélkül engedélyezte
azt, ami hiányzott, azaz a 2005. július 18-tól (beleértve) július 26-ig tartó kórházi
ágyszolgáltatást, így a beteg a Marly klinikára való felvételétől a hazabocsátásáig
100%-os fedezetet kapott".

Az EPS Compensar nem tudta megkerülni a tutela bíró döntését, és fedezte
Emiliano kórházi kezelésének költségeit.

2006 júniusában az EPS Compensar elrendelte, hogy Emiliano 24 órás ápolási
szolgáltatását 12 órára csökkentsék. Tekintettel arra, hogy a bíró által elrendelt
tutela-határozatnak való folyamatos nemteljesítésre, Esperanza másodszor is
keresetet

nyújtott

be

a

bíróság

megsértése

miatt.

A

biztosító

egy

új

dokumentumban ismertette védekezési érveit. Ebben az értelemben tájékoztatta a
bírói hivatalt:

Június 30-án Dr. Rojas elvégezte a szokásos otthoni látogatást, és egy stabil
beteget talált, aki egyrészt megérdemli a neurológiai koncepció szerinti
foglalkozásterápia

megkezdését,

másrészt

a

fizikai

és

légzésterápiák

gyakoriságának csökkentését, valamint az ápolási kíséret 24 óráról 12 órára
történő csökkentését, figyelembe véve, hogy a köztes ellátóegységben (San Luis)
képzett személyzet gondoskodik a betegekről az éjszakai műszakban.

július 4-én Esperanza petíciós kérelmet nyújtott be a Compensar EPS-hez,
amelyben kérte a kezelőorvos Emiliano szolgáltatásainak csökkentéséről szóló
határozatának visszavonását:
A beteg az elmúlt három hónap során jelentős javuláson ment keresztül, mivel mély
kómából lábadozott.
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Most már képes kommunikálni vele, felismeri a családtagjait és barátait, önállóan
értelmes mondatokat ír, képes elvégezni a 4 számtani műveletet, javult a nyak
motoros kontrollja és a jobb felső végtag mozgékonysága. Mindezt a fejlődést az
általa kapott gondozásnak köszönheti, amely magában foglalja az állandó (24
órás) ápolást, a napi fizikai és légzésterápiát, valamint a heti háromszori
foglalkozás- és beszédterápiát.

Esperanza jelezte, hogy a gondozás és a terápia felfüggesztése megakadályozza
Emiliano teljes felépülését, hogy szakmabeli és kétgyermekes apaként teljesíteni
tudjon. Egy csatolt dokumentumban orvosi szakvéleményt nyújtott be, amelyben
megismételte, hogy az Emiliano számára nyújtott szolgáltatások ugyanolyan
gyakorisággal szükségesek, és hogy ahelyett, hogy csökkentenék, inkább növelni
kellene azokat.

július 14-én az EPS Compensar válaszolt az Esperanza petíciós jogára. A
szervezet a nyújtott szolgáltatásokról számolt be: fizikoterápia, foglalkozás-,
légzés-, beszéd- és nyelvterápia, valamint ápolás. A terápiák és szolgáltatások
csökkentésével kapcsolatban jelezte, hogy ez a kezelő szakemberek orvosi
kritériumainak köszönhető.
Esperanza jogi és közigazgatási eljárásokban szerzett tapasztalatai lehetővé tették
számára, hogy megelőzze a bírót, aki a bíróság megsértéséről kellett volna
döntenie,

és

bizonyítékot

szolgáltasson

neki

az

ápolási

szolgáltatás

szükségességéről. A bíró ezért kötelezte a Compensart, hogy továbbra is
biztosítsa a 24 órás ápolási szolgáltatást.

2008. február 28-án Esperanza, mivel családja anyagi forrásai kimerültek az
Emiliano által igényelt összes költség fedezésére, kérte az EPS Compensart, hogy
rendeljen el állandó elhelyezést a köztes gondozási egységben és napi 6
eldobható pelenkát.
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Tena, hogy a költségeket az Emiliano által továbbra is a nyugdíjából fizetett
egészségbiztosítás fedezze, és az EPS köteles legyen ezeket a költségeket
átvállalni.

2008. március 27-én a Compensar elutasító választ adott a kérelemre, mivel az
Esperanza által benyújtott végzés nem a kezelőorvostól származik: ""[...] a
követendő kezelés a kezelőorvos orvosi kritériumai alapján [...] a 2005. augusztus
9-én kiadott tutela-határozat szerint [...]"".
Erre a válaszra válaszul Esperanza kérvényezési jogot küldött a kezelőorvosnak,
hogy rendelje el a pelenkák szállítását és a köztes ellátó központban történő
kórházi elhelyezést. A kezelőorvos átadott Esperanzának egy dokumentumot,
amelyben a következőket válaszolta: (...) "Tájékoztatom, hogy nem áll módomban
eleget tenni a kérésének, mert amit kért, az nem minősül orvosi cselekménynek".

E válaszok fényében Esperanza úgy döntött, hogy új tutela keresetet nyújt be. Ez
alkalommal azzal érvelt, hogy a tények eltérnek az első tutela esetétől, mivel
Emiliano egészséghez való jogának megsértése a szakellátás megtagadásából
eredt. A tutela felsorolta Emiliano összes egészségügyi kiadását, és arra a
következtetésre jutott, hogy a jövedelme nem elegendő ahhoz, hogy továbbra is
fizesse a San Luis-i köztes ellátóegységben történő kórházi kezelését, valamint az
egészségügyi ellátásához szükséges egyéb tételeket.
2008. július 31-én Bogotá 51. városi polgári bírája a következő határozatot hozta:
"(...) a Köztársaság nevében és a törvény erejénél fogva igazságot szolgáltatva,
úgy határoz: 1° a kérelmezett védelmet a jelen határozatban foglalt indokok
alapján elutasítja (...)".

A bíró ítéletében úgy vélte:
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"A felperes a 77. és 78. oldalon található nyilatkozatában jelzi, hogy a kezelőorvos
nem állította ki a kért eszközök ellátására vonatkozó orvosi receptet, és nem
rendelte el EMILIANO úr kórházi elhelyezését a San Luis klinikán, mivel ő volt az,
aki saját kezdeményezésére szükségesnek tartotta ezt a bezárást, mivel nincs
ideje a férfi ellátására; a fentiek alapján megállapítható, hogy a hivatkozott
védelem elfogadhatatlan".
Tekintettel az Emiliano számára kedvezőtlen ítéletre, Esperanza megtámadta az
elsőfokú bírói döntést:

Az 51. számú Városi Polgári Bíróság úgy értelmezte, egyébként tévesen, hogy
EMILIANO

átmeneti

gondozóintézetben

tartásának

és

pelenkázásának

szükségessége az én szeszélyemből ered, (...) hogy én magamtól döntöttem úgy,
hogy a testvéremnek szüksége van ilyen dolgokra, ez a szerencsétlen állítás
szolgált alapul ahhoz, hogy megtagadják, amit kérek.

A megtámadásról a tizennyolcadik körzeti polgári bíró döntött. A bíró mérlegelte:

"Az aktából most az derül ki, hogy az EPS COMPENSAR nem csak az összes
olyan szolgáltatást nyújtotta, amelyre EMILIANO beteg e szervezet tagjaként
jogosult, hanem a tutela-határozatnak megfelelően (...) olyan szolgáltatásokat is
nyújtott neki, amelyek nem szerepelnek a Kötelező Egészségügyi Tervben, és
ezzel alapvető jogai biztosítva vannak, mivel a patológiáját teljes mértékben
fedezik, egészen odáig, hogy otthoni ápolási szolgáltatást is felajánlottak neki".
Ezekkel az érvekkel a másodfokú bíró helybenhagyta az elsőfokú bíró határozatát.
Emiliano ügyét megküldték az Alkotmánybíróságnak, amely 2008. november 18-án
a 11. sz. választási tanácson keresztül úgy döntött, hogy kizárja Emiliano
gyámsági eljárását a felülvizsgálatból.
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A fiam, aki negyedéves a jogi egyetemen, azt tanácsolta nekem: "nem anya, el kell
érned, hogy az Alkotmánybíróság olvassa el az ügyet, több instanciára is
elmehetsz, hogy javasold a bíróságnak, hogy kérlek, fontold meg az ügyet
felülvizsgálatra, bár végül is az utolsó szó a bíróságé".
2008. november 13-án Esperanza több beadványt nyújtott be a legfőbb
ügyészhez, az alkotmányjogi ügyekért felelős főügyészhelyetteshez és az
ombudsmani hivatalhoz, kérve, hogy készítsenek elő egy, az Alkotmánybírósághoz
benyújtott kérelmet, hogy a bíróság következő választási kamarája újra
megvizsgálja az ügyet az esetleges felülvizsgálat céljából. Végül az ombudsmani
hivatal egy jogi tanácsadón keresztül a bíróság elé terjesztette a követelést, ami
sikerrel járt, és az Alkotmánybíróság megvizsgálta Emiliano ügyét.

2009. május 7-én az Alkotmánybíróság kilencedik felülvizsgálati kamarája
végleges döntést hozott Emiliano ügyében. A bíró, Jorge Iván Palacio Palacio a T760/08. számú ítéletben foglaltak szerint az egészséghez való jog alapvető jogként
való elismerésére alapozta döntését.

Emiliano konkrét esetének elemzése során a döntéshozó kamara megállapította,
hogy Emilianónak szüksége volt a szóban forgó szolgáltatásokra, mivel az
egészséghez, az élethez és a létminimumhoz való alapvető jogai sérültek. Jelezte,
hogy az EPS nem értékelte a beteget, és nem cáfolta a külső orvosi véleményeket,
így nem tagadhatja meg az Emiliano által igényelt szolgáltatások nyújtását.

Ami a kórházi kezelés költségeit illeti, mivel azt Emiliano viseli, ez olyan teher,
amelyet nem lehet folyamatosan viselni, anélkül, hogy a pelenkák biztosítása
ugyanolyan értékű lenne - állapította meg a Bíróság:
"Ebből a szempontból a szükséges szolgáltatás költsége a jövedelmük több mint felét
tenné ki; ez az érték aránytalanul nagy mértékben érintené a létfontosságú
minimumszükségleteiket.
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a beteg [Emiliano]. Ugyanez azonban nem vonatkozik a pelenkák vagy a beteg
személyes ellátásához szükséges egyéb alapvető kellékek szállítására, mivel ezek
költségei nem túlzóak.

Az Alkotmánybíróság hatályon kívül helyezte az alsóbb fokú bíróságok bíráinak
döntéseit, és helyette megvédte Emiliano alapvető jogait a méltóságteljes élethez,
az egészséghez és a személyes integritáshoz. A bíróság kötelezte az EPS
Compensart, hogy biztosítsa Emiliano kórházi tartózkodását egy második szintű,
köztes ellátásra szakosodott intézményben, de nem kötelezte őket arra, hogy
pelenkát biztosítsanak számára.

2009. december 2-án Esperanza ismét bírósághoz fordult, mivel a Compensar
harmadszor is megpróbált kibújni az első tutela-ítéletben az állandó ápolóra
vonatkozó bírósági határozat betartása alól, most pedig a Compensar elrendelte e
szolgáltatás végleges felfüggesztését, azzal érvelve, hogy a köztes gondozási
egység, ahol Emiliano már nyújtja ezt a szolgáltatást.
A Compensar ellenőrzései látogatást tettek a köztes gondozási egységben, és
kellő indoklás nélkül elrendelte a 24 órás állandó ápolás felfüggesztését, anélkül,
hogy kezelőorvosa lett volna, vagy figyelembe vette volna Emiliano állapotát. Bár
az ápolószemélyzet benne van a klinika által az EPS Compensarnak nyújtott
szolgáltatási csomagban, figyelembe kell venni az Emiliano által igényelt
különleges ellátást, mivel a klinika ápolási asszisztensének tíz beteget kell ellátnia
a déli kórteremben, ahol a testvérem van.

A Compensar 2009. december 15-én választ nyújtott be a bírósághoz a bíróság
megsértésére irányuló kérelemre. Védelmében a következő érvekkel érvelt:

"a felperes egy orvosi utasítás helyébe egy bírói utasítást akar lépni, mindenféle alap
nélkül megy a bíróságra, és olyan szolgáltatásokat kér, amelyeket nem tagadtak
meg, ez egy olyan
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a kérelmező szeszélye, helyénvaló a bírósági végzéseket követni.
a kezelőorvosok, hogy folytathassák a kezelést (...)".
Az EPS számára a kezelőorvos autonóm volt a döntéseiben, és tudásának,
szakértelmének és etikájának megfelelőenjárt el, ezért a jogalany aláveti magát az orvos
utasításainak, és tiszteletben tartja szakmai autonómiáját.

2010. január 21-én a bíróság megsértése ügyében eljáró bíró elrendelte a
bizonyítási szakasz megnyitását, és beidézte Emiliano kezelőorvosát, hogy
igazolja, szüksége van-e állandó ápolóra.
2010. március 25-én a kora reggeli órákban Ingrid Pachón ápolónő azt írta, hogy
amikor Emiliano ápolásán dolgozott, számtalan hangyát talált a testén, amikor a
testhelyzetét változtatta. Ezek a hangyák megharapták a bal karján és a bal lábán,
és nyilvánvaló nyomokat hagytak a sérülésről.
A kiegészítő tervvel kaptam egy időpontot egy fiziáterhez, aki még soha nem látta
Emilianót. Ahelyett, hogy elvégezte volna a megfelelő vizsgálatot, a fiziáter azt
kezdte

mondani,

hogy

Emilianónak

nincs

szüksége

ápolóra.

Az

orvos

engedelmeskedett az EPS auditor utasításainak, amelyeket a konzultáció
megkezdése előtt pillanatokkal adott neki, ezt onnan tudom, hogy előttem kapta a
hívást az auditor. Ez az auditor ugyanaz volt, aki ragaszkodott ahhoz, hogy
elvegyék a bátyám állandó ápolóját, és akivel nagyon keményen vitatkoztam, hogy
ne ragaszkodjon a segédápoló eltávolításához. Más szóval, a fiziáter nem
konzultált, nem törődött a beteggel, etikátlan volt, és engedelmesen meghajolt a
Compensar auditor parancsa előtt.
Két nappal az előző epizód után, de szintén anélkül, hogy kértem volna, Emiliano
megjelent egy neurológiai találkozóval, biztos, ami biztos, és miután a
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korábbi tapasztalata az volt, hogy az orvos azt mondta, hogy nincs szüksége
ápolóra. Ezt a kinevezést a Compensar könyvvizsgálója kérte a hozzájárulásom
nélkül.
Úgy tűnik, hogy a probléma abban rejlik, hogy a Compensar kénytelen fizetni az
állandó ápolóért. A Fosyga nem akarja elismerni ezt a behajtást, mert már most is
fizet a köztes ellátási egységért. Fosyga érve az, hogy az ápolási asszisztenst
ebben a csomagban fizetik ki. Az ellenőrök főnökei utasították Emilianót, hogy
csökkentse a költségeket és szüntesse meg a magán ápolási szolgáltatásokat.

2010 elején a könyvvizsgáló összehívott egy ülést, hogy megvitassák Emiliano
ügyét, én a fiamat delegáltam a beavatkozásra, aki nagyon helyesen beszélt és
elmagyarázta: "Amikor a bíró Emiliano beteg eltiltásáról döntött, a nővére,
Esperanza volt a felelős, neki volt minden döntési jogköre, és az ő engedélye
nélkül semmit sem lehet tenni Emilianóval. Emilianóra azért kell vigyáznia, mert
egy bíró ezt a jogot és kötelezettséget adta neki, és ha Emilianóval bármi történik,
Esperanza a felelős".
Ez a per azt a helyzetet tükrözi, amely az egészségügyi szociális vészhelyzetről
szóló rendeletek megvitatásával 2010 elején alakult ki, amikor a rendszer
"pénzügyi válsága" a jogbizonytalanság időszakát nyitotta meg, amelyet az EPSek kihasználtak, és arra használtak fel, hogy megvédjék magukat és megpróbálják
csökkenteni a költségeket.

Az EPS-eknél borzalmas a hivatalok száma és a papírmunka elvégzésének
időigénye. Végtelen sorok állnak az ellátmányokért, például fecskendőkért, tűkért,
etetőzsákokért, gézért stb. Ezt az egyik helyen végzik, az étel átvételét egy másik
helyen; a konzultációk közötti beutalókra vonatkozó eljárások egy másik helyen
zajlanak.
Emiliano a legidősebb beteg az átmeneti gondozási osztályon. Emiliano négy és
fél éve van ott, a többi beteg pedig az elmúlt négy és fél évben volt az osztályon.
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akik ugyanilyen feltételek mellett léptek be, meghaltak. Ez az egészségügyi
rendszer nagyon perverz, állítom, és nem vonom vissza, hogy ridegen kiszámított,
hogy az úgynevezett katasztrofális betegségben szenvedő betegek gyorsan
meghaljanak, merem állítani, hogy a Kolumbiában bevezetett egészségügyi modell
a halál társadalmi szervezete.

Az alábbiakban az Esperanza és Emiliano által az egészséghez való jogért
folytatott küzdelemben tett lépések dokumentált áttekintése következik.

Belső egészségügyi
eljárások
Dátum

Típus

2005. július 2.

Fizetési arány

Leírás
Az

Esperanza

által a következő személyek gondozására
szerződött

ápolók listája

Emiliano és a fizetett érték.
2005. július 21.

For

A

matof

Compesarno nem engedélyezi, hogy a

a szolgáltatások

24 órás otthoni ápolás határozatlan ideig.

megtagadása
2005. július 26. Kommunikáció a A klinika belső orvosi auditorának levele az eps
klinikáról az eps

Compensar

vezetőjéhez,

hogy

megtudja,

felé

milyen időpontig vállalják a költségeket.
Emiliano fekvőbeteg-ellátása.

Nincs dátum

Viszonyváltólevél Esperanza és a nő által aláírt üres váltó.
fiának a klinika javára Emiliano ápolásának
kifizetésére.

2005. július 26. A Compensar

Az eps Compensar kórházi szolgálatának

közleménye

vezetője tájékoztatja Emiliano családját, hogy a

Esperanzának

kórházi elbocsátás után az eps elküldi őt a
kórházba.
az otthoni ápolási programba bevontak
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ztus,

1Augus Átvételi
elismervény

2005
2005.
augusztus 1 .

Átvételi
elismervény

Az ápolási díj átvétele
július 5. és 17. között az Emilianóra
specializálódott.
Az Emiliano számára július 2. és július 1. között
nyújtott szakképzett ápolói ellátásért fizetett
összeg átvétele.

2005.
augusztus 1 .

Átvételi
elismervény

Augusztus.
Az ápolási díj átvétele
július 19-től augusztus 1-jéig az Emilianóra
specializálódott.

23Augusztus
, 2005

Orvosi
kórtörténet

Emiliano orvosi kartonja, amelyet a belgyógyász
és az osztály vezetője írt alá.
intenzív terápiás klinika.

10Október ,

Fizetési bizonylat Emiliano szakképzett ápolói ellátásának
kifizetéséről szóló, szeptember 21-én kelt

2005

átvételi elismervény.
2006. június
30.

Orvosi

október 9-ig.
Emiliano kezelőorvosa,

koncepci

hogy

ó

feltétlenül szükség van, és hogy azokat nem
szabad

a

beteg

által

aki

elmagyarázza,

kapott

csökkenteni,

kezelésekre

hanem

éppen

ellenkezőleg.
Január Orvosi formula
25,
2006
2006. március
26

.

Tanúvallomás

megnövekedett.
Az Emiliano számára felírt orvosi készítmény
egy
nyolc gyógyszer listája.
Emiliano ápolója azt vallja, hogy számtalan
hangyát talált a testén, hogy
sérüléseket okozott a végtagjain.
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április 12, 2010 Tanúvallomás

Ápolási

asszisztens,

aki

feljelentést

tesz

különböző szabálytalanságok miatt a köztes
ellátási osztályon, ahol Emiliano tartózkodik, a
betegek ellátása, a betegekkel való kapcsolat
és a betegekkel való bánásmód terén.
és a helyszín adottságai.
Adminisztratív
formalitások
Dátum

Típus

Leírás

2005. július 21.

Magánokir

Az

at

határozatlan időre történő megtagadása, mivel
a

otthoni

posztban

24

órás

nem

ápolási

szerepel

szolgáltatás

kifejezetten,

alternatívaként a költségek átvállalása javasolt
a következő módon
különösen.
Szeptember Dokumentum
,
2005
privát
2006. július 4.

Kórházi
szolgáltatások engedélyezése

a
cí
mr
Kompenzálja 100%-os lefedettséggel.
ől
a Esperanza beszámol arról, hogy az orvos, aki
Petíciós
címr
jog
ől Emiliano orvosi vizsgálatát végezte, elrendelte
a fizikai és légzésterápiák gyakoriságának
csökkentését, valamint az állandó ápoló 24
óráról 12 órára való csökkentését, és hogy a
hírhedt javulás ellenére a
az orvosi rendelvényről szóló határozat.

2006. július 14.

Válasz jobbra

Esperanzát tájékoztatják arról, hogy a kezelés

a

megváltoztatása az orvosi megítélésnek

kérés

köszönhető.
kezelő szakemberek.
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November, Állam
2007

Andok

ho Bevételi és kiadási egyenleg és hitelegyenleg.
me

száml
a
2008. február 28. Petíciós
jog

a Az Esperanza kéri a Compensar eps-t, hogy
címr
ől engedélyezze Emiliano állandó elhelyezését
egy átmeneti gondozási egységben, valamint a
szükséges
mivel

a

ellátás

(pelenkák)

szükséges

ellátás

biztosítását,
biztosításához

szükséges pénzügyi források kimerültek.
fedezi ezeket a költségeket.
március 17, 2008 Válasz
unk van

kérés

a
Compensarepscontestaelder cí
jog
derecho
mr
ől
Esperanzas
a
petíciója, amelyben kéri
Emiliano átmeneti gondozási egységben való
állandó

elhelyezésének

és

ellátásának

(pelenkák) engedélyezése, kijelentve, hogy
nem ért egyet ezzel, mivel nem

2008. június 25.

A

Az
utasításnak
a
kezelőorvostól
kell
származnia.
Emiliano
nyugdíjjárulékból
származó

nyugdíjkifize

jövedelmének kimutatása, az egészségügyi

tések

ellátórendszerbe

igazolása

kedvezménye, valamint

fizetett

járulékok

családi roham.
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2008. augusztus
22.

Válasz a

A Compensar eps reagál Esperanza petíciós

petíciós jogra

jogára,

amelyben

kéri

az

elhelyezés

engedélyezését és az ellátás biztosítását a
tutela bíró 2005. augusztus 9-i végzésében
foglaltaknak megfelelően. A Compensar nem
tesz eleget a kérelemnek, mivel azt nem a
kezelőorvos rendelte el, aki arról számolt be,
hogy az említett szolgáltatások engedélyezése
nem történt meg.
2008. május 26.

Petíciós jog

nem minősül orvosi cselekménynek.
Esperanza Emiliano kezelőorvosától engedélyt
kér Emiliano tartós elhelyezésére egy átmeneti
gondozási

egységben

és

pelenkák

biztosítására.
Tena.
2006. június 1-30. Otthoni

A következők kerülnek rögzítésre: Emiliano

látogatás

azonosító adatai; aktuális diagnózisa: ecv hta

betegkövetési

következményei,

űrlap

epilepszia, mycosis; aktuális kezelési terv;
tevékenységek

gyomorrontás,

száma

és

fokális

gyakorisága;

a

fejlődés; a két hét hírei és nehézségei: köztes
ellátóegységben él; az idő, amióta köztes
ellátóegységben él.
kezelés becsült időtartama: 12 hónap, kontroll
egy hónap; a kilépés időpontja; eredmények;
megjegyzések

;

észrevételekKompenzációs-mg találkozó
2008. július 1.

Válasz a

otthon.
Emiliano

petíciós jogra

Esperanza kérése a Tena márkájú pelenkák

kezelőorvosa

úgy

véli,

hogy

beszerzésére és a kórházi ápolásra a köztes
ellátási osztályon nem minősül
orvosi aktus.
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augusztus, 2008

Orvosi

Egy sebész szakvéleménye, amely szerint

koncepci

Emiliano különleges állapota miatt intézeti

ó

ellátásra van szükség.
az átmeneti gondozás.

2008. augusztus
5.

Orvosi

Egy neurológus és viselkedésbiológus orvosi

koncepci

szakvéleménye, aki az elmúlt 20 hónapban

ó

Emiliano kezelőorvosa volt, és amely igazolja a
klinikai fekvőbeteg-ellátás szükségességét.
ii. közbenső ápolási szint.

Nincs dátum

Orvosi

Emiliano belgyógyász kezelőorvosa a súlyos

koncepci

agyvérzés

ó

jelenlegi egészségi állapota ii. szintű kórházi

idejétől

kezdve

igazolja,

hogy

intézményben történő napi kezelést és ápolást
igényel, mint pl.
minimális figyelmet igényel.

2009. január 27.

Beutalás,

Az eps Compensar engedélye a 12 éjszakai

szolgáltatás

órában

iránti kérelem

szolgáltatásra, amely 30 alkalomra érvényes

és

abban a közbenső ellátó intézményben, ahol a

ápolási

asszisztens

által

nyújtott

szolgáltatást nyújtják.
engedélyezés

Emiliano megtalálja Emilianót.

Jogi eljárások

Dátum

Típus

Leírás
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2005. július 24.

Gyámsági

Védelmi

kereset

nyújtott

kereset,
be

amelyet

Emiliano

az

Esperanza

nevében,

mivel

a

Compensar Eps megsértette az egészséghez,
az élethez és az emberi méltósághoz való
alapvető

jogát,

mivel

megtagadta

az

egészségügyi szolgáltatás nyújtását Emiliano
számára.
2005. július 27.

Automatikus

állandó ápolónő.
Az 59. városi polgári bíró elrendelte az

felvételi

Esperanza által Emiliano nevében benyújtott,

késleltetés

az

ideiglenes

benyújtott tutela kereset jogi és alkotmányos

intézkedés

feldolgozását. Emiliano védelme érdekében

állandó

ápoló

biztosítása

érdekében

elrendelte az ideiglenes intézkedést az ápolónő
ellátására,

amíg

a

gyámhatósági

eljárás

folyamatban van.
2005. július 27.

A

tutela action.
Az eps Compensart értesítették a bíró azon

Számvevőszé

döntéséről, hogy ideiglenes intézkedést rendel

k

el az Emiliano által kért szolgáltatás nyújtására,
közlemé hogy az a továbbiakban az ő
azonnali megfelelés.

nye
59Ci
vil
2005. július 28.

Önkormányzati
Az ideiglenes Az eps Compensar közleménye az 59. számú
intézkedésne

városi polgári bíróságnak, amelyben tájékoztat

k való

az

megfelelés

megfelelésről és engedélykérelemről.

ideiglenes

intézkedésnek

való

teljes

a Fosyga előtti felépülés.
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2005. augusztus
19.

A tutela ítélete Az

59.

városi

polgári

bíró

megítélte

a

megsértett jogok védelmét, és kötelezte a
Compensar eps-t az egészségügyi szolgáltatás
nyújtására.

2005. augusztus
26.

Válasz a

állandó ápolónő.
A Compensar tájékoztat, hogy nem fedezi az

bírósági

ágy

eljárásra

szolgáltatást azelőtt nyújtották, hogy a

kórházi

szolgáltatásait,

mivel

ezt

a

az ideiglenes intézkedésről szóló értesítés.
2005.

Incidente de

szeptember 13.

szeptember 19.
, 2005

tájékoztatja

a

bírót,

hogy

a

de Compesar eps nem teljesíti maradéktalanul az
sacato

ítéletet, mivel nem hajlandó fedezni Emiliano

(második

kórházi ellátásának költségeit (ágyhasználat) a

hozott)

következők között.

Válasz

július 18. és 26.
A Compensar tájékoztat, hogy annak
érdekében, hogy elkerüljék a

megvetési
incidens

2006. június 13.

Esperanza

A kórházi ágyszolgáltatás értékét fedezték.

Válasz a

A Compensar eps tájékoztatja a hivatalt, hogy

bírósági

Emiliano kezelőorvosának orvosi véleménye

eljárásra

szerint a beteg megérdemli a terápiák és az
ápolási

szolgáltatás

csökkentését,

a

feltételeknek megfelelően.
a bírósági végzés.
2006. július 24.

Válasz a

Esperanza elmagyarázza a bírónak, hogy

Compensar

Emiliano milyen ellátásra szorul, és hogy a

eps válaszára

kezelőorvos

csak

szórványosan

követte

nyomon az állapotát. Azt is elmagyarázza,
hogy a Compensar nem tartja be a tutelahatározatot.

Bírósági

vizsgálatot

kérnek,

valamint egy másik orvosi véleményt Emiliano
szükségleteinek megállapítása érdekében.
Emiliano egészsége.
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2007. április 26.

Törvénysz

A bogotai Nemzeti Igazságügyi Orvosi és

éki

Törvényszéki Tudományok Intézete az 5.

pszichiátria

Családjogi

i vizsgálat

Emiliano igazságügyi pszichiátriai vizsgálatát,

Bíróság

kérésére

elvégezte

az 5. Családjogi Bíróság kérésére, a bírósági
eljárás keretében.
2008. július 16.

Gyámság

a balesetet követő tiltó eljárás.
Esperanza egy második tutela

iránti kereset

nyújtott be, amelyben eldobható pelenkák

(

biztosítását és Emiliano átmeneti gondozási

másodszor)

keresetet

egységben való ápolását kérte, míg az eps
Compensar nem járult hozzá ezekhez a
kérésekhez.

2008. július 31.

A tutela

petíciók.
Az 51. városi polgári bíró elutasította az

(második

amparo-kérelmet, mivel nem talált bizonyítékot

beavatkozó)

az

ítélete

Emiliano által igényelt szolgáltatásokat az

aktában

arra

vonatkozóan,

hogy

az

orvos engedélyezte.

2008. augusztus
5.

A gyámság

az eps Compensarhoz kapcsolódó kezelési
szolgáltató.
Az elsőfokú bíró téves bírói döntésének világos

visszavonásá

és részletes kifejtése és a tutela kereset

nak

elfogadhatósága, ha annak minden formai és

megtámadása anyagi feltétele teljesül, az Alkotmánybíróság
(második

precedensének megfelelően az ügyekben a

beavatkozó)

az egészséghez való jog.
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2008.

A tutela

A XVIII. kerületi Polgári Törvényszék az

szeptember 1

(második

elsőfokú

beavatkozó)

fellebbezést helybenhagyó, azt helybenhagyó

ítélete

ítéletet az eüsz-hez tartozó orvos által kiállított

.

bírói

döntés

ellen

benyújtott

rendelvény bemutatásának elmulasztása miatt
a 18. kerületi
csatlakozott.
Esperanza meghatalmazása a
Számvevőszéknek címezve

2008. október 27. Bírósági
engedély

10 Városi Polgári Bíróság, hogy átadja az
5November ,

Emiliano ügyében hozott ítélet másolatát.
Ragaszkodási Esperanza arra kéri a nemzet főügyészét, hogy

2008

kérelem

ragaszkodjon az Alkotmánybíróság előtt az ügy
felülvizsgálatához.
Emiliano, hogy megvédje a jogait.
fundamentalsvulnerablebythe
eps

13November
, 2008

Kompenzálni.
Ragaszkodási Esperanza arra kéri a Legfőbb Ügyészség
alkotmányjogi

kérelem

ügyekért

felelős

helyettes

ügyészét, hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy az
Alkotmánybíróság
ügyét,

hogy

vizsgálja

megvédje

felül

Emiliano

alapvető

jogait,

amelyeket megsértett a bíróság.
eps Compensar.
December 3.,

Válasz a

Az

2008

petíciós jogra

Esperanzának,

Al

Alkotmánybíróság
kifejtve,

főtitkára

válaszol

hogy

Bíróság

a

kiválasztási kamarája a tutela-ügy aktáinak

kotmánybírós

tanulmányozása után

ág

Emiliano, úgy
felülvizsgálatból.

döntött,

hogy

kizárja

a
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december 15
, 2008

Ragaszkodási Esperanza felkéri az ombudsmani hivatal
nemzeti erőforrás- és jogi igazgatói feladatokat

kérelem

ellátó jogtanácsosát, hogy ragaszkodjon az
Alkotmánybírósághoz,

és

vizsgálja

felül

Emiliano ügyét, hogy megvédje az eps által
megsértett alapvető jogait.
Kompenzálni.

2009. május 7.

Az

A

Bíróság

tutela

Alkotmánybír

hatályon

óság ítélete

határozatait, és helyette helyt ad a tutela

kívül

keresetnek

felülvizsgálati

helyezi

Emiliano

az

kamarája

elsőfokú

javára,

bírák

kötelezve

a

Compensar eps-t, hogy engedélyezze az
intenzív osztályon való állandó elhelyezést. Ez
azonban nem védte meg Emiliano
ellátmány (pelenkák).
December

Inc

4,

idens a

2009

megvetés

december 14
, 2009

Esperanzamanifiestathogy a
könyvvizsgáló acímen található

(beavatkoz

Compensar eps egyoldalúan úgy döntött, hogy
a 24 órás, éjjel-nappal tartó ápolási

ó harmadik

szolgáltatás megvonása a kezelőorvos

fél)

utasítása nélkül

Válasz

és nem veszi figyelembe Emiliano körülményeit.
a A Compensar eps ragaszkodik ahhoz, hogy

megvetési

minden, a beteg által igényelt ellátás a

keresetre

kezelőorvos utasításának megfelelően legyen
engedélyezve. A felperes azonban az orvosi
utasítás kiegészítésére törekszik azzal, hogy
a tutela-határozattal.

389

január 18, 2010

Válasz

a A Compensar eps ragaszkodik ahhoz, hogy

megvetési

minden, a beteg által igényelt ellátás a

keresetre

kezelőorvos utasításának megfelelően legyen
engedélyezve. A felperes azonban az orvosi
utasítás kiegészítésére törekszik azzal, hogy

január 19, 2010

A Compensar

a tutela-határozattal.
Az 59. Városi Polgári Bíróság tájékoztatja

válasza

Esperanzát a Compensar eps válaszáról a

eps

megvetési incidensre.
közbeszólt.

január 20, 2010

Válasz

Esperanza megismétli, hogy a Compensar eps

Compen visszavonta az állandó ápolási szolgáltatást, és
sar második

hogy válasza valótlan, mivel a szolgáltatás

válaszára

felfüggesztését nem a beteg kezelőorvosa tette

eps

meg.
Emiliano, hanem a könyvvizsgáló.

2010. február 3.

Incidente de

Az

Esperanza

beszámol

arról,

hogy

a

de Compensar eps ismét nem állította vissza az
sacato

állandó ápolói szolgálatot. Azzal érvel, hogy a

(negyedik

köztes

jogalap)

foglalja ezt a szolgáltatást.

gondozási

egység

már

magában

állandó jelleggel.
január 21, 2010

Aut Az ötvenkilencedik városi polgári bíró
ode
bizonyíték

elrendelte a bizonyítási eljárás megindítását az
alábbi ügyben
a bíróság megsértése, a kezelőorvos
kötelezése arra, hogy hozzon határozatot a
szükséges
Emiliano állandó ápolója
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Következtetések
A kortárs világ jellemzése a modern világrendszer és az imperializmus
szemszögéből a kapitalizmus fejlődésére, átalakulásaira és újrakonfigurációira,
valamint az elnyomás és kizsákmányolás azon formáinak folytonosságára és
fennmaradására összpontosítja a vitát, amelyeken mint termelési mód és
társadalomszervezési forma alapul. Emiatt általános elemzési keretnek és
kiindulópontnak tekintették a jog tanulmányozásához és elemzéséhez, valamint a
jog átalakulásához a mai világban.
Az egészségügyi imperializmus, amely a birtokbavétel útján történő felhalmozáson
alapul,

globális

előretörést

jelentett

a

multilaterális

szervezetek

által

megfogalmazott politikai menetrendek érvényesítésére. Ezek a programok
különösen az egészségügy árucikké tételére, a magán- és közjavak közötti szigorú
szegmentációra, az egészségügyi piacok létrehozására, valamint az államnak a
magánvállalatokkal

való

felváltása

érdekében

történő

elhagyására

összpontosítanak.

Latin-Amerika a kapitalista szerkezetátalakítás terepe volt, különösen az 1990-es
években, a neoliberalizmus megjelenésével. Ez a kifejezés megfelel a konzervatív
hegemónia stratégiájának mind a neoliberális pillanat, mind pedig annak
leküzdésére

szolgáló

alternatívája,

a

poszt-neoliberalizmus

diszkurzív

konstrukciójában, de mindkét pillanat a kapitalista peremvidékeken belül
helyezkedik el, anélkül, hogy a piac és a tőke reprodukciójának, áramlásának és
cirkulációjának központi szerepét befolyásolná. A holtak politikai gazdaságtanának
megközelítései szerint a kapitalista szerkezetátalakítás projektje az élőholtak
birodalmának ellenőrzése alatt maradáshoz szükséges reformok előmozdítása.
Kolumbia Mexikóval és Chilével együtt úttörő szerepet játszott a (poszt)neoliberális
stratégia megvalósításában és kifinomultságában. A társadalmi és fegyveres
konfliktusok, az állami terrorizmus és a paraállam megszilárdulása közepette
hirdették ki az 1991-es politikai alkotmányt, amely Kolumbiát szociális jóléti
államként határozta meg.
391

Jog. Az 1886-os évszázados alkotmány módosítása a "törekvő alkotmányosság"
vagy "neokonstitucionalizmus" modelljének része volt, amely a társadalmak
mélyreható változását és átalakítását jelentette annak érdekében, hogy a
tekintélyelvű formákat, az egyenlőtlenségeket és az erőszakot maguk mögött
hagyva utat engedjenek a békének, a demokráciának és az emberi jogok
tiszteletben tartásának.

Ezen alkotmányos változás keretében és annak részeként az 1993. évi 100.
törvényben foglalt Merkantilizáció paradigmája, az állam privatizációra való
visszaszorítása

és

társadalombiztosítási

a

biztosítási

rendszer

rendszer

strukturális

irányultsága

átalakítására

alapján

került

sor

a
az

egészségügyben. Ahelyett, hogy a 100. törvény és az 1991-es alkotmány közötti
ellentmondásról lenne szó, épp ellenkezőleg, a folyamatok folytonosságának
vagyunk tanúi, amelyek azt tükrözik, hogy a kolumbiai (poszt)neoliberális stratégia
hogyan használta a jogi-politikai mechanizmusokat, ahol a szociális jogállam védte
az új egészségügyi rendszert.
Az 1993. évi 100. törvény által bevezetett egészségügyi rendszer fejlődését
kiterjedt szabályozás jellemezte, ami a normatív robbanásban tükröződik, amely
szétszórt,

rendezetlen,

ellentmondásos

és

rendkívül

technikai

jellegű

szabályozások összetett tömegét alkotta, amelyek még a jogi szereplők, például az
ügyvédek és a bírák számára is érthetetlenné váltak. Ezt a kiterjedt szabályozást
különböző jogi rendelkezések, például rendeletek, határozatok, megállapodások
stb. tartalmazzák, amelyekben egy kísérleti közpolitika állandó reform- és
szerkezetátalakítási folyamata zajlik, amely az idők során és a különböző
kormányok alatt állami politikává szilárdult.
A jog marxista szemléletű kritikai elemzése a jogot olyan társadalmi viszonyként
értelmezi, amely szorosan kapcsolódik a tőkéhez, lehetővé téve annak
kialakulását, áramlását és reprodukcióját, ugyanakkor ellentmondásos, a tőke és a
munka közötti politikai közvetítésként korlátokat és akadályokat állít a tőke
végtelen felhalmozásának.
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A

kortárs

jog

értelmezése

nem

csupán

egy

szuperstrukturális

formára

összpontosított, hanem az emberek közötti társadalmi viszonyra, amelyben
különböző hatalmak, szubjektivitások, ideológiák, osztálykötelezettségek és
hegemóniák játszanak szerepet; valamint sikerült felismerni, hogy ezek a
kapcsolatok

hús-vér

szubjektumok

között

zajlanak,

akik

gondolkodnak,

engedelmeskednek, alávetik magukat, és hogy egyesek alá vannak rendelve a jogi
formák által megszabott uralomnak.
A kolumbiai egészségügyi rendszer és annak jogi fejleményei a következő keretek
között alakulnak ki
Ez a "tőke számára hasznos jog", amennyiben annak fejlődését a tőkés kalkulációt
garantáló profithatékony logika vezérli, kéz a kézben azzal a jogbiztonsággal,
amely a törvényesség elve alapján védi a tőkefelhalmozás folyamatait. Ez a
"tőkéhez való hasznos jog" azonban nem jelenik meg ekként, hanem a közérdek
állítólagosan kifejezett irányultsága alá rejtőzik, de mind tartalmában, mind
gyakorlatában a tőkefelhalmozás és az egészségügy mint üzlet megerősítésére és
fenntartására irányuló folyamatokat célozza.

Mind a jog, mind a kapitalizmus bonyolult kapcsolatot jelent az elmélet és a
gyakorlat között. Elemzés céljából azt javasoljuk, hogy a "tőke számára hasznos
jogot" kettős konfigurációban vizsgáljuk: "jogi jogként" és "gyakorló jogként". Ez
egy összetett dialektikus kapcsolat, amely folyamatosan mozog és változik, néha
kiegészíti egymást, néha ellentmond egymásnak.
Az "írástudó tőkéhez való hasznos jog" az egészségügyi rendszerben a "strukturált
pluralizmus" és az "irányított ellátás" elméleti modelljében nyilvánul meg, amelyre a
szabályozott egészségügyi piac épül. Ezt a rendszert az állam és a piac közötti
középútként javasolják, a két elem kombinációjaként, amely az egészséghez való
jog biztosítása érdekében igyekszik ötvözni az egyes elemek előnyeit. A törvény
betűje alapján a tőkéhez való hasznos jog az egészségügyi rendszer
kialakításában is megnyilvánul, és hogy annak színlelt objektivitása és
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Az egyetemesség, a méltányosság, a teljesség stb. széles körű elveinek
kidolgozása olyan ideológiai megnyilvánulások, amelyek az egészségügy olyan
modelljének legitimálására szolgálnak, amely az egészségnek mint a piacon, az
alanyok vagyoni képességeinek megfelelően megszerezhető árucikknek a
koncepcióján alapul.
A "gyakorolt tőkéhez való hasznos jog" elemzése során bemutatja a különböző
szereplők által az egészségügyi rendszerből származó járadékok megszerzésére,
a tőke számára hasznos saját formáik alkalmazására a társadalmi kapcsolatokban
való felhasználást és visszaélést a közkórházi hálózat, az egészségügyi dolgozók,
a diákok és a rendszer felhasználói/ügyfelei kárára. Elemzésünk alapján arra a
következtetésre

juthatunk,

hogy

az

EPS

magán-egészségbiztosítók

az

egészségügyi piacot ellenőrzésük alatt tartják, sikerült hatékony eszközöket
létrehozniuk a közvetett magánirányításhoz az állam ellenőrzésére, valamint
korlátozniuk az állami apparátust az egészségügyi üzletág fenntartása és
fenntartása érdekében. A hegemón politikai osztály szoros kapcsolatai a
magánbiztosítókkal
meghiúsítsák,

elérték,

lehetővé

hogy

téve

az

az

érdekeikkel

egészségügyi

ellentétes

üzletág

reformokat

folytonosságát

és

állandóságát.
Ebben a forgatókönyvben, amelyben az egészség a "tőkéhez való hasznos jog"
tartalmára

redukálódik,

a

polgároknak

szembe

kell

nézniük

a

rendszer

adminisztratív kereteivel, hogy elérjék az egészséghez való alkotmányos jog
garantálását és teljesítését. Amikor a közigazgatási csatornák nem voltak
elegendőek, a bírósági csatornákhoz folyamodtak, a tutela kereset útján. Ez az
egészségügyi rendszerrel való konfliktusok "bírósági úton való kezeléséhez"
vezetett, ami lehetővé teszi a rendszer profitorientált logikájával való szakítást.
Az egészségügy igazságszolgáltatásba vonása, amelyet a "tőkéhez való jog"
politikai közvetítésének részeként értelmezünk, annak részletes elemzéséhez
vezet, hogy az alkotmánybírák hogyan szembesülnek a "tőkéhez való joggal". E
folyamat elemzései hajlamosak megmenteni a "jogi pluralizmus", a "kozmopolita
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legalitás" elemeit, mint a "törekvő alkotmányosság" és a "neokonstitucionalizmus"
kifejeződését, még a "jog/rendetlenség" dialektikájától is.
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A szerző szerint az igazságszolgáltatás az új demokratikus paktum kifejeződése,
amelyben

az

egyének

jogi

mechanizmusokhoz

folyamodnak,

hogy

az

alkotmányokban lefektetett jogokat és garanciákat a bírák előtt érvényesíthetővé
tegyék; egészen addig a pontig, hogy az osztályharc a politikai követelésekről a
bíróságok előtti jogi fellépések harcává változott és elmosódott.

A jogi mechanizmusok alkalmazása az alsóbb osztályok által a védelem keresése
és az egészséghez való jog garantálása érdekében lehetővé tette az emberek
számára, hogy hozzáférjenek az egészségügyi ellátáshoz. Az egyének által a
biztosítótársaságokkal szemben a bírósági eljárásokon keresztül tett különböző
lépések azonban csak az állam által előírt normatív keretek által meghatározott
struktúrához kapcsolódva értelmezhetők. Bár az olyan mechanizmusokat, mint a
petíciós jog vagy a tutela kereset az 1991-es alkotmányban rögzített jogok sürgős
és időben történő védelmére tervezték, és az alkotmányos dogma az emberi jogok
védelmében fontos előrelépésként értékelte őket, végrehajtásuk az egészséghez
való jog érvényesíthetőségének szűk mozgásterét mutatja.

E jogi formák sikeres alkalmazása, mint az Esperanza esetében is, azt bizonyítja,
hogy

az

egyéni

egyenlőtlenségeket.

tőke
Ezért

veszélyben
minél

van,

kevésbé

ami

elmélyíti

ismerik

az

ilyen

a

társadalmi
típusú

jogi

mechanizmusokat, és minél kevésbé ismerik azok használatát, eljárásait és
formalitásait, továbbá minél kevésbé rendelkeznek a gyakorlati alkalmazásukhoz
szükséges gazdasági erőforrásokkal, annál kevésbé lesznek sikeresek.

Az

alkotmánybírák

munkája

az

egészséghez

való

joggal

kapcsolatos

követelésekkel szemben először arra késztette őket, hogy szakítsanak a rendszer
profithatékonysági logikájával. Például a kötelező egészségügyi terv (POS)
tartalmát

illetően

az

Alkotmánybíróság

első

határozataiban

ellenezte

e

szabályozás kirekesztő és korlátozó értelmezését. A Számvevőszék szerint ez az
értelmezés
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nem volt összeegyeztethető az egészséghez való joggal egy jogállami szociális
államban, különösen, ha "különleges alkotmányos védelem alatt álló személyekről"
van szó, akik számára az egészség alapvető jog. Következésképpen a Bíróság
alkalmazta a POS alkotmányellenessége alóli kivételt, és elrendelte a szükséges
kezelések, gyógyszerek és egyéb szolgáltatások biztosítását. Az alkotmányos
joggyakorlat egy "abnormális igazságosságot" artikulált, mivel nem hajolt meg a
"hasznos tőkéhez való jog" mandátuma előtt, hanem éppen ellenkezőleg,
elsőbbséget adott a szociális jogoknak és az ezt igénylő egyének életének.
Ezt követően az Alkotmánybíróságnak az egészséghez való jog piackritikus
értelmezését

az

egészségügyi

igazságszolgáltatás

"normalizálásának"

folyamatával semlegesíteni kellett. Az egészséghez való jog védelmével
kapcsolatos aktivista joggyakorlatra gyakorolt politikai nyomás egyre nagyobb teret
nyert, mivel a bírákat bírálták a rendszer pénzügyi egyensúlyhiányának előidézése
miatt. A Bíróságon belül az egészségügyi joggyakorlat technicizálásának folyamata
alakult ki azzal a céllal, hogy a nyereséghatékony számításhoz szükséges
pontossággal és kiszámíthatósággal állapítsa meg, hogy egy személy mikor
jogosult

bizonyos

egészségügyi

szolgáltatásokra.

A

jogot

a

minimumra

csökkentették, hogy a személy ne tűnjön el, anélkül, hogy túllépnék a "létminimum"
határait, mivel ez regresszív kiadás lenne, mivel a személynek megvan a
fizetőképessége.
Bár az Alkotmánybíróság értelmezése továbbra is az egészséghez való alapvető
jog garanciáján fog alapulni, az egészségnek mint önálló alapjognak a doktrinális
konstrukciója nem lép túl annak egyszerű diszkurzív kinyilatkoztatásán, hanem
éppen ellenkezőleg, meg fogja határozni annak paraméterét, hogy mi a
tisztességes a "tőkéhez való hasznos jog" által megszabott korlátokon belül,
ahogyan azt a Bíróság a T-760/08. számú ítéletben ténylegesen megteszi.
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Mind az egészséghez való jog érvényesíthetőségének jogi formái, mind az
Alkotmánybíróság munkája azt mutatja, hogy Kolumbiában az egészségügyben a
kapitalizmus összetett dinamika mellett működik, amely az egészségügy új
kulturális szemléletmódja a "(poszt)neoliberalizmusban": a rendszerben működő
vállalatok

nyereségességének

növekedése

és

az

egészséghez

való

jog

megértésének, követelésének és érvényesítésének új kereskedelmi módjai.
A rendszer különböző hatóságai előtt zajló végtelen adminisztratív eljárások sora,
a biztosítási kötvények többletköltségei, a klinikai gyakorlat kudarcai, a
"bürokratikus útvonalak" az egészségügy profitorientált irányításához kapcsolódó
folyamatok, a polgári piac-állam paktum által kikényszerített dinamika, amely
nemcsak a beteg életére van hatással, hanem az egészségügyi rendszer
szolidaritásellenes struktúrájával szembesülni kényszerülő hálózatokat is érinti,
ami a szenvedés és a kényelmetlenség különböző formáit okozza.

A bürokratikus folyamat, amelyen Esperanzának végig kellett mennie, hogy
biztosítsa testvére védelmét és gondozását, káros hatással volt az egészségére,
mivel ez a folyamat többszörös szorongást okozott neki. Esperanza elmondja, mit
jelentett Emiliano gondozása és az egészségügyi rendszerrel való szembesülés:
"Amit 10 percben elmondok nektek [a második tuteláról], az másfél év
szenvedés volt. Ez a tragédia, amit Emilianóval átéltem, megváltoztatta az
egész élettervemet, azt hittem, hogy élvezni fogom a nyugdíjam, és sok
mindent megtehetek. Egész életemben az egészségügyben dolgoztam, a
saját politikai és ideológiai formációm harcossá tett, hogy szembenézzek
ezzel, amíg össze nem omlottam, "meghaltam", azt hittem, megőrülök, nem
tudtam, nem volt elég időm, nem tudtam, mit tegyek. Volt egy barátom,
akinek azt mondtam, hogy nem bírom tovább ezt a fájdalmat.
Egy másik barátom meglátogatott Emilianót és engem a klinikán, órákig
beszélgettünk, és egyszer azt mondta nekem: "Esperanza, nem tudod
megcsinálni, delegálj feladatokat, minden üzenetküldést és papírmunkát".
Három hónapig csináltam ezt, de nem bírtam tovább, és szereztem egy
unokatestvért, aki szintén nagyon elfoglalt volt a pénzzel, és elkezdett
segíteni nekem, havonta 4-5 alkalommal, mert ő nagyon elfoglalt, és egész
nap dolgozik.
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Szóval beadtam a derekam a saját egészségemért, de ennek ára volt, mert
négy hónapig sírtam, a fájdalom olyan nagy volt, hogy mindkét szemem
retinája levált, és mindig sötét szemüveget kell viselnem, a stressz, az
irritábilis vastagbél, egy elrontott, tönkrement, és az egyetlen dolog, amit
nem értek, hogy nem lettem magas vérnyomásos, tehát ez még több pénzt
jelent befektetni, mert az egész család megbetegszik.
Elöljáróban elmondják, hogy egy ilyen körülmények között lévő beteg
esetében túllépte az átlagos várható élettartamot. Az emberek egy éven
belül, két éven belül meghalnak, mert szó szerint nincs más ember, aki
képes lenne egy ilyen betegről folyamatosan gondoskodni".

Az új kolumbiai alkotmányos paktum olyan jogi keretet biztosított, amelyet a
hatékonyság és a (poszt)neoliberális irányzatok bevezetésének lehetősége
érdekében alakítottak ki. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtása megszűnt az
állam közfeladata lenni, és magánszervezetek által nyújtott közszolgáltatássá vált.
A burzsoá piac-állam paktum a felhalmozás új formáit biztosítja, amely most az
egészségügyi piac újrafogalmazásával bővül.

A (poszt)neoliberális rend olyan normatív újradefiniálásokat feltételez, amelyek
megfelelnek

a

haszonkulcsok

piac

profithatékony

biztosítására

van

paramétereinek,
szükség.

Az

mivel

a

egészségügyi

magasabb
piacnak

korlátozásokat kell bevezetnie a kiadásokra vonatkozóan, amelyekhez a jogi
meghatározásoknak meg kell állapítaniuk a polgárok számára a minimális
garanciákat, és biztosítaniuk kell egyrészt a betartásukat, másrészt pedig az
elfogadásukat, átfedésben azzal az erőszakkal, amellyel a "tőkéhez való hasznos
jog" működik.
A "tőke számára hasznos jog" megállapítása az egészségügyi rendszerben
azonban nem jelent fatalista kijelentést annak történelmi fejlődéséről, és nem
jelenti azt, hogy minden jogi forrás csak és kizárólag a tőke számára hasznos. Az
egészséghez való jog jogi és jogi védelme a modell jelenlegi kialakítása mellett
lehetővé tette, hogy az igénylők - nagy sikerrel - hatékonyan hozzáférjenek a
szolgáltatásokhoz.

Úgy véljük azonban, hogy a bonyolult jogi csatát nem lehet az információhoz való
jog

alapjogának

érvényesíthetőségéért

folytatott

polgári

szabadságjogok
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gyakorlására redukálni.
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egészség.

Éppen

ellenkezőleg,

azt

látjuk,

hogy

a

pereskedés

útja

az

osztályelnyomás kifinomult formáját vonja maga után, mivel az egészségügyi
igazságosság iránti követeléseket a "tőke számára hasznos jog" által "normalizált"
szűk határok közé kell szorítani, mivel minden ezen a határon túli követelést
"abnormálisnak" fognak tekinteni, és az egészséghez való jog megtagadását
fogják igazolni.
Az emberek élete fokozatosan romlik, és a rendszer által előírt minden korlátot
beépítenek a testükbe, ami egyre betegebbé és betegebbé teszi őket, és egyre
közelebb hozza őket a halálhoz. A jogi lépések közvetítőkké válnak küzdelmükben,
míg a közvetlen kifizetések vagy adók révén gazdasági forrásaik tovább
duzzasztják az egészségügyi rendszer magánszereplőinek bankszámláit.

A jogi mechanizmusok egyéni logikájára való támaszkodás olyan ördögi kört hoz
létre, amelyben a normatív korlátozás alkotmányos jogokat sért. A polgárok
azonban

ugyanezeken

a

jogi

mechanizmusokon

keresztül

követelik

az

egészséghez való alapvető joguk sérülékenységét. Így a "szabad" polgárok a jogi
formák

fetisizálásában

megtalálják

azokat

a

mechanizmusokat,

amelyek

segítségével saját pusztulásuk résztvevőinek és ügynökeinek érezhetik magukat.
A "tőke számára hasznos jog" által megszabott profitpusztítás leküzdése a jogi
formák stratégiai alkalmazását követeli meg a felhalmozás akadályainak felállítása
érdekében, a "tőke számára nem hasznos jog" útjának kiépítése érdekében, bár a
stratégiai pereskedés nem mindig fogja elérni ezt a célt, mivel a tőke mindig
megpróbálja leküzdeni ezt a korlátot. Ehhez szükséges, hogy a "tőke számára
hasznos joggal" ne csak a saját terepéről, a jogi területről szálljunk szembe, hanem
terjesszük ki a politikai és társadalmi követelések más területeire is, ahol a harc a
jog ellen és a jog nélkül folyik majd az antikapitalista társadalmi viszonyok
kiépítéséért.
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